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        بسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحمي
        الفصل ا�رايس الرابعالفصل ا�رايس الرابعالفصل ا�رايس الرابعالفصل ا�رايس الرابع

        معارج القبولمعارج القبولمعارج القبولمعارج القبول
))))٢٢٢٢((((        

         أركان اإلسالم اخلمس أركان اإلسالم اخلمس أركان اإلسالم اخلمس أركان اإلسالم اخلمس

ٕان امحلد ) تعاىل حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ () مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد ) تعاىل حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ () مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد ) تعاىل حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ () مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد ) تعاىل حنمده، ونسـتعني به، ونسـتغفره، ونعوذ () مـن رشور ٔانفـسـنا 
ومن سيئات ٔاعاملنا، من هيده هللا تعاىل فال مضل :، ومن يضلل فال هـادي :، ومن سيئات ٔاعاملنا، من هيده هللا تعاىل فال مضل :، ومن يضلل فال هـادي :، ومن سيئات ٔاعاملنا، من هيده هللا تعاىل فال مضل :، ومن يضلل فال هـادي :، ومن سيئات ٔاعاملنا، من هيده هللا تعاىل فال مضل :، ومن يضلل فال هـادي :، 

صـىل صـىل صـىل صـىل ----ده ال رشيك : ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسـو: ده ال رشيك : ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسـو: ده ال رشيك : ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسـو: ده ال رشيك : ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسـو: ؤاشهد ٔان ال ٕا: ٕاال هللا وحؤاشهد ٔان ال ٕا: ٕاال هللا وحؤاشهد ٔان ال ٕا: ٕاال هللا وحؤاشهد ٔان ال ٕا: ٕاال هللا وح
        . . . . هللا عليه وعىل آ: وحصبه وسمل تسلX كثًرياهللا عليه وعىل آ: وحصبه وسمل تسلX كثًرياهللا عليه وعىل آ: وحصبه وسمل تسلX كثًرياهللا عليه وعىل آ: وحصبه وسمل تسلX كثًريا

        : : : : توقفنا يف املرة السابقة عند ذكر ٔاراكن إالسالم امخلستوقفنا يف املرة السابقة عند ذكر ٔاراكن إالسالم امخلستوقفنا يف املرة السابقة عند ذكر ٔاراكن إالسالم امخلستوقفنا يف املرة السابقة عند ذكر ٔاراكن إالسالم امخلس::::ٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعد

        فقد ٔاىت إالسالم مبنيا فقد ٔاىت إالسالم مبنيا فقد ٔاىت إالسالم مبنيا فقد ٔاىت إالسالم مبنيا 

        عىل مخس حفقق ؤادر ما قد نقالعىل مخس حفقق ؤادر ما قد نقالعىل مخس حفقق ؤادر ما قد نقالعىل مخس حفقق ؤادر ما قد نقال

        ٔاولها الركن أالساس أالعظم ٔاولها الركن أالساس أالعظم ٔاولها الركن أالساس أالعظم ٔاولها الركن أالساس أالعظم         

        أالقومأالقومأالقومأالقوموهو الرصاط املسـتقمي وهو الرصاط املسـتقمي وهو الرصاط املسـتقمي وهو الرصاط املسـتقمي 

        ركن الشهادتني فاثبت واعتصمركن الشهادتني فاثبت واعتصمركن الشهادتني فاثبت واعتصمركن الشهادتني فاثبت واعتصم

        ....تنفصمتنفصمتنفصمتنفصم    (لعروة الوثقى اليت (لعروة الوثقى اليت (لعروة الوثقى اليت (لعروة الوثقى اليت 

        ....و}نيا ٕاقامة الصالةو}نيا ٕاقامة الصالةو}نيا ٕاقامة الصالةو}نيا ٕاقامة الصالة

        ....و}لثا تأدية الزاكةو}لثا تأدية الزاكةو}لثا تأدية الزاكةو}لثا تأدية الزاكة

        ....والرابع الصيام فامسع واتبعوالرابع الصيام فامسع واتبعوالرابع الصيام فامسع واتبعوالرابع الصيام فامسع واتبع

        ....واخلامس احلج عىل من يسـتطيعواخلامس احلج عىل من يسـتطيعواخلامس احلج عىل من يسـتطيعواخلامس احلج عىل من يسـتطيع

        ::::وهذه ٔاراكن املرتبة أالوىل مرتبة إالسالم ويه عىل قسمنيوهذه ٔاراكن املرتبة أالوىل مرتبة إالسالم ويه عىل قسمنيوهذه ٔاراكن املرتبة أالوىل مرتبة إالسالم ويه عىل قسمنيوهذه ٔاراكن املرتبة أالوىل مرتبة إالسالم ويه عىل قسمني
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        .... قوليه قوليه قوليه قوليه----

        ....ومعليةومعليةومعليةومعلية        ----

        ....الشهاد�نالشهاد�نالشهاد�نالشهاد�ن: : : :  فالقولية فالقولية فالقولية فالقولية----

        ::::البايق، ويه ثالثة ٔاقسامالبايق، ويه ثالثة ٔاقسامالبايق، ويه ثالثة ٔاقسامالبايق، ويه ثالثة ٔاقسام: : : :  والعملية والعملية والعملية والعملية----

        ....ويه الصالة والصومويه الصالة والصومويه الصالة والصومويه الصالة والصوم: : : :  بدنية بدنية بدنية بدنية----

        ....ويه الزاكةويه الزاكةويه الزاكةويه الزاكة     ومالية  ومالية  ومالية  ومالية ----

        .... وبدنية مالية وهو احلج، وقول القلب ومع� رشط يف ذ� لكه كام تقدم وبدنية مالية وهو احلج، وقول القلب ومع� رشط يف ذ� لكه كام تقدم وبدنية مالية وهو احلج، وقول القلب ومع� رشط يف ذ� لكه كام تقدم وبدنية مالية وهو احلج، وقول القلب ومع� رشط يف ذ� لكه كام تقدم----

        ::::والنصوص يف هذه أالمور امخلسة كثرية جدا ويه عىل نوعنيوالنصوص يف هذه أالمور امخلسة كثرية جدا ويه عىل نوعنيوالنصوص يف هذه أالمور امخلسة كثرية جدا ويه عىل نوعنيوالنصوص يف هذه أالمور امخلسة كثرية جدا ويه عىل نوعني

        .... قسم شامل مجليعها قسم شامل مجليعها قسم شامل مجليعها قسم شامل مجليعها----

        ....خيص لك خص� مهناخيص لك خص� مهناخيص لك خص� مهناخيص لك خص� مهنا     وقسم  وقسم  وقسم  وقسم ----

        ....فلنبدٔا (لقسم أالول ما تيرس منه عىل حدتهفلنبدٔا (لقسم أالول ما تيرس منه عىل حدتهفلنبدٔا (لقسم أالول ما تيرس منه عىل حدتهفلنبدٔا (لقسم أالول ما تيرس منه عىل حدته

        ....تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    والقسم الثاين مع حل ٔالفاظ املنت ٕان شاء هللا والقسم الثاين مع حل ٔالفاظ املنت ٕان شاء هللا والقسم الثاين مع حل ٔالفاظ املنت ٕان شاء هللا والقسم الثاين مع حل ٔالفاظ املنت ٕان شاء هللا 

 وسـأ: مـا  وسـأ: مـا  وسـأ: مـا  وسـأ: مـا ���� حـديث جربيـل ا�ي ٔاىت النـيب  حـديث جربيـل ا�ي ٔاىت النـيب  حـديث جربيـل ا�ي ٔاىت النـيب  حـديث جربيـل ا�ي ٔاىت النـيب ))))ن ذ� حديث جربيـل الـسابقن ذ� حديث جربيـل الـسابقن ذ� حديث جربيـل الـسابقن ذ� حديث جربيـل الـسابقمفمفمفمف
        . . . . إالسالم وما إالميان وما إالحسانإالسالم وما إالميان وما إالحسانإالسالم وما إالميان وما إالحسانإالسالم وما إالميان وما إالحسان

عت رسول عت رسول عت رسول عت رسول الصحيحني وغريهام قال مسالصحيحني وغريهام قال مسالصحيحني وغريهام قال مسالصحيحني وغريهام قال مس     يف  يف  يف  يف ----ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام----ومهنا حديث ابن معر ومهنا حديث ابن معر ومهنا حديث ابن معر ومهنا حديث ابن معر ((((

شهادة ٔان ال ٕا: ٕاال هللا ؤان محمدا رسـول شهادة ٔان ال ٕا: ٕاال هللا ؤان محمدا رسـول شهادة ٔان ال ٕا: ٕاال هللا ؤان محمدا رسـول شهادة ٔان ال ٕا: ٕاال هللا ؤان محمدا رسـول     بين إالسالم عىل مخس بين إالسالم عىل مخس بين إالسالم عىل مخس بين إالسالم عىل مخس ««««: : : :  يقول يقول يقول يقول����هللا هللا هللا هللا 
هللا وٕاقام الصالة وٕايتاء الزاكة وجح البيت وصوم رمضان فقال : رجـل واجلهـاد يف هللا وٕاقام الصالة وٕايتاء الزاكة وجح البيت وصوم رمضان فقال : رجـل واجلهـاد يف هللا وٕاقام الصالة وٕايتاء الزاكة وجح البيت وصوم رمضان فقال : رجـل واجلهـاد يف هللا وٕاقام الصالة وٕايتاء الزاكة وجح البيت وصوم رمضان فقال : رجـل واجلهـاد يف 

هـذا احلـديث يـوحض ٔان هـذا احلـديث يـوحض ٔان هـذا احلـديث يـوحض ٔان هـذا احلـديث يـوحض ٔان . . . . ٔاي ٔامر حسنٔاي ٔامر حسنٔاي ٔامر حسنٔاي ٔامر حسن) ) ) ) »»»»سبيل هللا فقال ابن معر اجلهاد حسنسبيل هللا فقال ابن معر اجلهاد حسنسبيل هللا فقال ابن معر اجلهاد حسنسبيل هللا فقال ابن معر اجلهاد حسن
 إالسـالم ولـيس لك إالسـالم، هـذه ٔاصـول  إالسـالم ولـيس لك إالسـالم، هـذه ٔاصـول  إالسـالم ولـيس لك إالسـالم، هـذه ٔاصـول  إالسـالم ولـيس لك إالسـالم، هـذه ٔاصـول املذكور يف حـديث جربيـل يه ٔامعـدةاملذكور يف حـديث جربيـل يه ٔامعـدةاملذكور يف حـديث جربيـل يه ٔامعـدةاملذكور يف حـديث جربيـل يه ٔامعـدة

إالسالم ؤامعدته، وهناك ٔامور ٔاخرى يه ممك� لٕالسالم مكحاسـن أالخـالق وبـر إالسالم ؤامعدته، وهناك ٔامور ٔاخرى يه ممك� لٕالسالم مكحاسـن أالخـالق وبـر إالسالم ؤامعدته، وهناك ٔامور ٔاخرى يه ممك� لٕالسالم مكحاسـن أالخـالق وبـر إالسالم ؤامعدته، وهناك ٔامور ٔاخرى يه ممك� لٕالسالم مكحاسـن أالخـالق وبـر 
        . . . . الوا�ين وغري ذ� من أالمورالوا�ين وغري ذ� من أالمورالوا�ين وغري ذ� من أالمورالوا�ين وغري ذ� من أالمور
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كنا هنينا ٔان نسأل رسـول هللا صـىل كنا هنينا ٔان نسأل رسـول هللا صـىل كنا هنينا ٔان نسأل رسـول هللا صـىل كنا هنينا ٔان نسأل رسـول هللا صـىل «««« قال  قال  قال  قال ����ومن ذ� حديث ٔانس بن ما� ومن ذ� حديث ٔانس بن ما� ومن ذ� حديث ٔانس بن ما� ومن ذ� حديث ٔانس بن ما�     ((((
الباديـة العاقـل الباديـة العاقـل الباديـة العاقـل الباديـة العاقـل وسمل عن يشء فاكن يعجبنـا ٔان جيـيء الرجـل مـن ٔاهـل وسمل عن يشء فاكن يعجبنـا ٔان جيـيء الرجـل مـن ٔاهـل وسمل عن يشء فاكن يعجبنـا ٔان جيـيء الرجـل مـن ٔاهـل وسمل عن يشء فاكن يعجبنـا ٔان جيـيء الرجـل مـن ٔاهـل     هللا عليه هللا عليه هللا عليه هللا عليه 

رجل من ٔاهل البادية فقال ½ محمد ٔا�¼ رسـو� فـزمع لنـا رجل من ٔاهل البادية فقال ½ محمد ٔا�¼ رسـو� فـزمع لنـا رجل من ٔاهل البادية فقال ½ محمد ٔا�¼ رسـو� فـزمع لنـا رجل من ٔاهل البادية فقال ½ محمد ٔا�¼ رسـو� فـزمع لنـا     فيسأ: وحنن نسمع جفاء فيسأ: وحنن نسمع جفاء فيسأ: وحنن نسمع جفاء فيسأ: وحنن نسمع جفاء 
صـىل هللا عليـه وسـمل صـدق قـال مفـن خلـق صـىل هللا عليـه وسـمل صـدق قـال مفـن خلـق صـىل هللا عليـه وسـمل صـدق قـال مفـن خلـق صـىل هللا عليـه وسـمل صـدق قـال مفـن خلـق     ٔانك تزمع ٔان هللا تعاىل ٔارس¾ قال ٔانك تزمع ٔان هللا تعاىل ٔارس¾ قال ٔانك تزمع ٔان هللا تعاىل ٔارس¾ قال ٔانك تزمع ٔان هللا تعاىل ٔارس¾ قال 

مفن نصب هـذه اجلبـال وجعـل مفن نصب هـذه اجلبـال وجعـل مفن نصب هـذه اجلبـال وجعـل مفن نصب هـذه اجلبـال وجعـل     السامء قال هللا قال مفن خلق أالرض قال هللا قال السامء قال هللا قال مفن خلق أالرض قال هللا قال السامء قال هللا قال مفن خلق أالرض قال هللا قال السامء قال هللا قال مفن خلق أالرض قال هللا قال 
ونـصب هـذه اجلبـال ونـصب هـذه اجلبـال ونـصب هـذه اجلبـال ونـصب هـذه اجلبـال      فبا�ي خلق السامء وخلق أالرض  فبا�ي خلق السامء وخلق أالرض  فبا�ي خلق السامء وخلق أالرض  فبا�ي خلق السامء وخلق أالرض فهيا ما جعل قال هللا قالفهيا ما جعل قال هللا قالفهيا ما جعل قال هللا قالفهيا ما جعل قال هللا قال

آ) ٔارســ¾ قــال صــىل هللا عليــه وســمل نعــم قــال فــزمع رســو� ٔان علينــا مخــس آ) ٔارســ¾ قــال صــىل هللا عليــه وســمل نعــم قــال فــزمع رســو� ٔان علينــا مخــس آ) ٔارســ¾ قــال صــىل هللا عليــه وســمل نعــم قــال فــزمع رســو� ٔان علينــا مخــس آ) ٔارســ¾ قــال صــىل هللا عليــه وســمل نعــم قــال فــزمع رســو� ٔان علينــا مخــس 
صلوات يف يومنا وليلتنا قال صىل هللا عليه وسمل صدق قال فبـا�ي ٔارسـ¾ آ) صلوات يف يومنا وليلتنا قال صىل هللا عليه وسمل صدق قال فبـا�ي ٔارسـ¾ آ) صلوات يف يومنا وليلتنا قال صىل هللا عليه وسمل صدق قال فبـا�ي ٔارسـ¾ آ) صلوات يف يومنا وليلتنا قال صىل هللا عليه وسمل صدق قال فبـا�ي ٔارسـ¾ آ)     

نعم قال وزمع رسو� ٔان علينا صـوم شـهر رمـضان يف ســنتنا قـال نعم قال وزمع رسو� ٔان علينا صـوم شـهر رمـضان يف ســنتنا قـال نعم قال وزمع رسو� ٔان علينا صـوم شـهر رمـضان يف ســنتنا قـال نعم قال وزمع رسو� ٔان علينا صـوم شـهر رمـضان يف ســنتنا قـال     ٔامرك هبذا قال ٔامرك هبذا قال ٔامرك هبذا قال ٔامرك هبذا قال 
صدق قال فبا�ي ٔارس¾ آ) ٔامرك هبذا قـال صـىل هللا صدق قال فبا�ي ٔارس¾ آ) ٔامرك هبذا قـال صـىل هللا صدق قال فبا�ي ٔارس¾ آ) ٔامرك هبذا قـال صـىل هللا صدق قال فبا�ي ٔارس¾ آ) ٔامرك هبذا قـال صـىل هللا     صىل هللا عليه وسمل نعم صىل هللا عليه وسمل نعم صىل هللا عليه وسمل نعم صىل هللا عليه وسمل نعم 

علينا جح البيت من اسـتطاع ٕاليه سـبيال قـال علينا جح البيت من اسـتطاع ٕاليه سـبيال قـال علينا جح البيت من اسـتطاع ٕاليه سـبيال قـال علينا جح البيت من اسـتطاع ٕاليه سـبيال قـال     عليه وسمل نعم قال وزمع رسو� ٔان عليه وسمل نعم قال وزمع رسو� ٔان عليه وسمل نعم قال وزمع رسو� ٔان عليه وسمل نعم قال وزمع رسو� ٔان 
بعثك (حلق نبيا ال ٔازيد علهين بعثك (حلق نبيا ال ٔازيد علهين بعثك (حلق نبيا ال ٔازيد علهين بعثك (حلق نبيا ال ٔازيد علهين     صىل هللا عليه وسمل صدق قال مث وىل فقال وا�ي صىل هللا عليه وسمل صدق قال مث وىل فقال وا�ي صىل هللا عليه وسمل صدق قال مث وىل فقال وا�ي صىل هللا عليه وسمل صدق قال مث وىل فقال وا�ي 

صـدق ليـدخلن صـدق ليـدخلن صـدق ليـدخلن صـدق ليـدخلن      صـىل هللا عليـه وسـمل لـنئ  صـىل هللا عليـه وسـمل لـنئ  صـىل هللا عليـه وسـمل لـنئ  صـىل هللا عليـه وسـمل لـنئ شيئا وال ٔانقص مهنن شيئا فقال النـيبشيئا وال ٔانقص مهنن شيئا فقال النـيبشيئا وال ٔانقص مهنن شيئا فقال النـيبشيئا وال ٔانقص مهنن شيئا فقال النـيب
        »»»»اجلنةاجلنةاجلنةاجلنة

من ورايئ من قويم قال ؤا¼ ضـامم من ورايئ من قويم قال ؤا¼ ضـامم من ورايئ من قويم قال ؤا¼ ضـامم من ورايئ من قويم قال ؤا¼ ضـامم     ٔامنت مبا جئت به ؤا¼ رسول ٔامنت مبا جئت به ؤا¼ رسول ٔامنت مبا جئت به ؤا¼ رسول ٔامنت مبا جئت به ؤا¼ رسول ««««ويف رواية قال ويف رواية قال ويف رواية قال ويف رواية قال 
            .... احلديث يف الصحيحني احلديث يف الصحيحني احلديث يف الصحيحني احلديث يف الصحيحني....»»»»ابن ثعلبة ٔاخو بين سعيد بن بكرابن ثعلبة ٔاخو بين سعيد بن بكرابن ثعلبة ٔاخو بين سعيد بن بكرابن ثعلبة ٔاخو بين سعيد بن بكر

ٔان ٔاعرابيـا جـاء ٕاىل رسـول هللا ٔان ٔاعرابيـا جـاء ٕاىل رسـول هللا ٔان ٔاعرابيـا جـاء ٕاىل رسـول هللا ٔان ٔاعرابيـا جـاء ٕاىل رسـول هللا ««««ويف الصحيحني وغريهام عن طلحة بن عبيـد هللا ويف الصحيحني وغريهام عن طلحة بن عبيـد هللا ويف الصحيحني وغريهام عن طلحة بن عبيـد هللا ويف الصحيحني وغريهام عن طلحة بن عبيـد هللا 
وسمل }ئر الرٔاس فقال ½ رسول هللا ٔاخـربين مـاذا فـرض هللا عـيل وسمل }ئر الرٔاس فقال ½ رسول هللا ٔاخـربين مـاذا فـرض هللا عـيل وسمل }ئر الرٔاس فقال ½ رسول هللا ٔاخـربين مـاذا فـرض هللا عـيل وسمل }ئر الرٔاس فقال ½ رسول هللا ٔاخـربين مـاذا فـرض هللا عـيل     صىل هللا عليه صىل هللا عليه صىل هللا عليه صىل هللا عليه 

 يعين الـصلوات امخلـس يه  يعين الـصلوات امخلـس يه  يعين الـصلوات امخلـس يه  يعين الـصلوات امخلـس يه ))))»»»»امخلس ٕاال ٔان تطوع شيئًاامخلس ٕاال ٔان تطوع شيئًاامخلس ٕاال ٔان تطوع شيئًاامخلس ٕاال ٔان تطوع شيئًا    من الصالة فقال الصلوات من الصالة فقال الصلوات من الصالة فقال الصلوات من الصالة فقال الصلوات 
        . . . . الواجبة وبعد ذ� ٕان ٔاردت ٔان تتطوع فتطوعالواجبة وبعد ذ� ٕان ٔاردت ٔان تتطوع فتطوعالواجبة وبعد ذ� ٕان ٔاردت ٔان تتطوع فتطوعالواجبة وبعد ذ� ٕان ٔاردت ٔان تتطوع فتطوع

تطـوع شـيئا تطـوع شـيئا تطـوع شـيئا تطـوع شـيئا     فقال ٔاخربين ما فرض هللا عيل من الصيام قال شهر رمضان ٕاال ٔان فقال ٔاخربين ما فرض هللا عيل من الصيام قال شهر رمضان ٕاال ٔان فقال ٔاخربين ما فرض هللا عيل من الصيام قال شهر رمضان ٕاال ٔان فقال ٔاخربين ما فرض هللا عيل من الصيام قال شهر رمضان ٕاال ٔان ««««((((
 مبا فرض هللا عيل من الـزاكة قـال فـأخربه رسـول هللا صـىل هللا عليـه  مبا فرض هللا عيل من الـزاكة قـال فـأخربه رسـول هللا صـىل هللا عليـه  مبا فرض هللا عيل من الـزاكة قـال فـأخربه رسـول هللا صـىل هللا عليـه  مبا فرض هللا عيل من الـزاكة قـال فـأخربه رسـول هللا صـىل هللا عليـه فقال ٔاخربينفقال ٔاخربينفقال ٔاخربينفقال ٔاخربين

برشائع إالسالم قال وا�ي ٔاكرمك ال ٔاتطـوع شـيئا وال ٔانقـص ممـا فـرض هللا برشائع إالسالم قال وا�ي ٔاكرمك ال ٔاتطـوع شـيئا وال ٔانقـص ممـا فـرض هللا برشائع إالسالم قال وا�ي ٔاكرمك ال ٔاتطـوع شـيئا وال ٔانقـص ممـا فـرض هللا برشائع إالسالم قال وا�ي ٔاكرمك ال ٔاتطـوع شـيئا وال ٔانقـص ممـا فـرض هللا     وسمل وسمل وسمل وسمل 
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ٔافلح ٕان صدق ٔاو دخل اجلنـة ٕان رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ٔافلح ٕان صدق ٔاو دخل اجلنـة ٕان رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ٔافلح ٕان صدق ٔاو دخل اجلنـة ٕان رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ٔافلح ٕان صدق ٔاو دخل اجلنـة ٕان     عيل شيئا فقال عيل شيئا فقال عيل شيئا فقال عيل شيئا فقال 
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        ....»»»»صدقصدقصدقصدق

صىل هللا عليه وسمل فقال صىل هللا عليه وسمل فقال صىل هللا عليه وسمل فقال صىل هللا عليه وسمل فقال     ا ٔاىت النيب ا ٔاىت النيب ا ٔاىت النيب ا ٔاىت النيب ٔان ٔاعرابئان ٔاعرابئان ٔاعرابئان ٔاعرابي««««وهلام عن ٔايب هريرة ريض هللا عنه وهلام عن ٔايب هريرة ريض هللا عنه وهلام عن ٔايب هريرة ريض هللا عنه وهلام عن ٔايب هريرة ريض هللا عنه 
وتقمي الصالة وتقمي الصالة وتقمي الصالة وتقمي الصالة     دلين عىل معل ٕاذا معلته دخلت اجلنة قال تعبد هللا ال ترشك به شيئا دلين عىل معل ٕاذا معلته دخلت اجلنة قال تعبد هللا ال ترشك به شيئا دلين عىل معل ٕاذا معلته دخلت اجلنة قال تعبد هللا ال ترشك به شيئا دلين عىل معل ٕاذا معلته دخلت اجلنة قال تعبد هللا ال ترشك به شيئا 

عـىل عـىل عـىل عـىل     املكتوبة وتؤدي الزاكة املفروضة وتصوم رمضان قال وا�ي نفيس بيده ال ٔازيد املكتوبة وتؤدي الزاكة املفروضة وتصوم رمضان قال وا�ي نفيس بيده ال ٔازيد املكتوبة وتؤدي الزاكة املفروضة وتصوم رمضان قال وا�ي نفيس بيده ال ٔازيد املكتوبة وتؤدي الزاكة املفروضة وتصوم رمضان قال وا�ي نفيس بيده ال ٔازيد 
من ٔاهـل من ٔاهـل من ٔاهـل من ٔاهـل هذا فلام وىل قال النيب صىل هللا عليه وسمل من رسه ٔان ينظر ٕاىل رجل هذا فلام وىل قال النيب صىل هللا عليه وسمل من رسه ٔان ينظر ٕاىل رجل هذا فلام وىل قال النيب صىل هللا عليه وسمل من رسه ٔان ينظر ٕاىل رجل هذا فلام وىل قال النيب صىل هللا عليه وسمل من رسه ٔان ينظر ٕاىل رجل 

        . . . .  احلديث متفق عليه احلديث متفق عليه احلديث متفق عليه احلديث متفق عليه))))»»»»ٕاىل هذإاىل هذإاىل هذإاىل هذا    اجلنة فلينظر اجلنة فلينظر اجلنة فلينظر اجلنة فلينظر 

مث ذكر بقية أالحاديث يف تأكيد هذه املباين وهذه أالراكن امخلسة الشهادتني ومبـاين مث ذكر بقية أالحاديث يف تأكيد هذه املباين وهذه أالراكن امخلسة الشهادتني ومبـاين مث ذكر بقية أالحاديث يف تأكيد هذه املباين وهذه أالراكن امخلسة الشهادتني ومبـاين مث ذكر بقية أالحاديث يف تأكيد هذه املباين وهذه أالراكن امخلسة الشهادتني ومبـاين 
        . . . . إالسالم أالربعة، بعد ذ� يبدٔا يرشع يف رشع ٔاراكن إالسالم امخلسةإالسالم أالربعة، بعد ذ� يبدٔا يرشع يف رشع ٔاراكن إالسالم امخلسةإالسالم أالربعة، بعد ذ� يبدٔا يرشع يف رشع ٔاراكن إالسالم امخلسةإالسالم أالربعة، بعد ذ� يبدٔا يرشع يف رشع ٔاراكن إالسالم امخلسة

$� %��&��$� %��&��$� %��&��$� %��&��        

        ٔاولها الركن أالساس أالعظم ٔاولها الركن أالساس أالعظم ٔاولها الركن أالساس أالعظم ٔاولها الركن أالساس أالعظم     

        وموموموموهو الرصاط املسـتقمي أالقوهو الرصاط املسـتقمي أالقوهو الرصاط املسـتقمي أالقوهو الرصاط املسـتقمي أالق

        ركن الشهادتني فاثبت واعتصمركن الشهادتني فاثبت واعتصمركن الشهادتني فاثبت واعتصمركن الشهادتني فاثبت واعتصم

        ....تنفصمتنفصمتنفصمتنفصم    (لعروة الوثقى اليت (لعروة الوثقى اليت (لعروة الوثقى اليت (لعروة الوثقى اليت 

 الركن يف اللغة اجلانب أالقوى  الركن يف اللغة اجلانب أالقوى  الركن يف اللغة اجلانب أالقوى  الركن يف اللغة اجلانب أالقوى ) ) ) ) الركن أالساس أالعظمالركن أالساس أالعظمالركن أالساس أالعظمالركن أالساس أالعظم(((( ٔاو ٔاول هذه أالراكن  ٔاو ٔاول هذه أالراكن  ٔاو ٔاول هذه أالراكن  ٔاو ٔاول هذه أالراكن ))))ٔاولهأاولهأاولهأاولها((((    
 ركـن القـوم يعـين زعـميهم وركـن  ركـن القـوم يعـين زعـميهم وركـن  ركـن القـوم يعـين زعـميهم وركـن  ركـن القـوم يعـين زعـميهم وركـن ))))وهو حبسب ما يطلق فيه كركن البناء وركن القوموهو حبسب ما يطلق فيه كركن البناء وركن القوموهو حبسب ما يطلق فيه كركن البناء وركن القوموهو حبسب ما يطلق فيه كركن البناء وركن القوم

        البناء يعين جحز أالساس فيه، البناء يعين جحز أالساس فيه، البناء يعين جحز أالساس فيه، البناء يعين جحز أالساس فيه، 

 يمت البناء ٕاال به ومهنا مـا ال يقـوم (للكيـة ٕاال بـه وٕامنـا قيـل لهـذه  يمت البناء ٕاال به ومهنا مـا ال يقـوم (للكيـة ٕاال بـه وٕامنـا قيـل لهـذه  يمت البناء ٕاال به ومهنا مـا ال يقـوم (للكيـة ٕاال بـه وٕامنـا قيـل لهـذه  يمت البناء ٕاال به ومهنا مـا ال يقـوم (للكيـة ٕاال بـه وٕامنـا قيـل لهـذه مفن أالراكن ما المفن أالراكن ما المفن أالراكن ما المفن أالراكن ما ال((((
    ))))أالمور ٔاراكن ودعامئ لقو: صىل هللا عليه وسمل بـين إالسـالم عـىل مخـسأالمور ٔاراكن ودعامئ لقو: صىل هللا عليه وسمل بـين إالسـالم عـىل مخـسأالمور ٔاراكن ودعامئ لقو: صىل هللا عليه وسمل بـين إالسـالم عـىل مخـسأالمور ٔاراكن ودعامئ لقو: صىل هللا عليه وسمل بـين إالسـالم عـىل مخـس    امخلسة امخلسة امخلسة امخلسة 

يعين من هذه أالراكن ما ال يمت البناء ٕاال به ومهنا ما ال يقوم البناء ٔاصال ٕاال به، مفـا يعين من هذه أالراكن ما ال يمت البناء ٕاال به ومهنا ما ال يقوم البناء ٔاصال ٕاال به، مفـا يعين من هذه أالراكن ما ال يمت البناء ٕاال به ومهنا ما ال يقوم البناء ٔاصال ٕاال به، مفـا يعين من هذه أالراكن ما ال يمت البناء ٕاال به ومهنا ما ال يقوم البناء ٔاصال ٕاال به، مفـا 
        . . . . ، ال يوجد شهادتني ال يوجد ٕاسالم، ال يوجد شهادتني ال يوجد ٕاسالم، ال يوجد شهادتني ال يوجد ٕاسالم، ال يوجد شهادتني ال يوجد ٕاسالمال يقوم البناء به ٕاال الشهادتنيال يقوم البناء به ٕاال الشهادتنيال يقوم البناء به ٕاال الشهادتنيال يقوم البناء به ٕاال الشهادتني

ومهنا ال يمت البناء ٕاال به ٔاما بناء إالسالم ال يمت ٕاال (لصالة والزاكة واحلج والـصيام، ومهنا ال يمت البناء ٕاال به ٔاما بناء إالسالم ال يمت ٕاال (لصالة والزاكة واحلج والـصيام، ومهنا ال يمت البناء ٕاال به ٔاما بناء إالسالم ال يمت ٕاال (لصالة والزاكة واحلج والـصيام، ومهنا ال يمت البناء ٕاال به ٔاما بناء إالسالم ال يمت ٕاال (لصالة والزاكة واحلج والـصيام، 
يعين هذا املسجد ال يقوم بغري معدان، وال يسمى مسجدا اكمًال ٕاال (جلدران وغري يعين هذا املسجد ال يقوم بغري معدان، وال يسمى مسجدا اكمًال ٕاال (جلدران وغري يعين هذا املسجد ال يقوم بغري معدان، وال يسمى مسجدا اكمًال ٕاال (جلدران وغري يعين هذا املسجد ال يقوم بغري معدان، وال يسمى مسجدا اكمًال ٕاال (جلدران وغري 
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 مل يوجد شهادتني  مل يوجد شهادتني  مل يوجد شهادتني  مل يوجد شهادتني ذ�، فكذ� الشهادتني اكٔالمعدة ٕاذا مل توجد ال يوجد بناء، فٕاذاذ�، فكذ� الشهادتني اكٔالمعدة ٕاذا مل توجد ال يوجد بناء، فٕاذاذ�، فكذ� الشهادتني اكٔالمعدة ٕاذا مل توجد ال يوجد بناء، فٕاذاذ�، فكذ� الشهادتني اكٔالمعدة ٕاذا مل توجد ال يوجد بناء، فٕاذا
        ....فال ٕاسالمفال ٕاسالمفال ٕاسالمفال ٕاسالم

ٔامجع ٔاهل العمل عىل ٔان �رك النطق (لشهادتني مع ٔامجع ٔاهل العمل عىل ٔان �رك النطق (لشهادتني مع ٔامجع ٔاهل العمل عىل ٔان �رك النطق (لشهادتني مع ٔامجع ٔاهل العمل عىل ٔان �رك النطق (لشهادتني مع  ( ( ( (: : : : شـيخ إالسالم ابن تميية يقولشـيخ إالسالم ابن تميية يقولشـيخ إالسالم ابن تميية يقولشـيخ إالسالم ابن تميية يقول
 ٕاذن يسـتطيع الçم ومل ينطق الشهادتني ليس مبـسمل  ٕاذن يسـتطيع الçم ومل ينطق الشهادتني ليس مبـسمل  ٕاذن يسـتطيع الçم ومل ينطق الشهادتني ليس مبـسمل  ٕاذن يسـتطيع الçم ومل ينطق الشهادتني ليس مبـسمل ))))القدرة علهيام ٔانه ليس مبسملالقدرة علهيام ٔانه ليس مبسملالقدرة علهيام ٔانه ليس مبسملالقدرة علهيام ٔانه ليس مبسمل

حىت لو هو مصدق هبام يف قلبه البد من النطق، البد ٔان يقول ٔاشهد ٔان ال ٕا: ٕاال حىت لو هو مصدق هبام يف قلبه البد من النطق، البد ٔان يقول ٔاشهد ٔان ال ٕا: ٕاال حىت لو هو مصدق هبام يف قلبه البد من النطق، البد ٔان يقول ٔاشهد ٔان ال ٕا: ٕاال حىت لو هو مصدق هبام يف قلبه البد من النطق، البد ٔان يقول ٔاشهد ٔان ال ٕا: ٕاال 
        . . . . هللا ٔان محمدا رسول هللا حىت حيمك : (�خول يف إالسالمهللا ٔان محمدا رسول هللا حىت حيمك : (�خول يف إالسالمهللا ٔان محمدا رسول هللا حىت حيمك : (�خول يف إالسالمهللا ٔان محمدا رسول هللا حىت حيمك : (�خول يف إالسالم

ٕاال عليـه وال ميكـن ٕاال بـه وال حيـصل بدونـه ٕاال عليـه وال ميكـن ٕاال بـه وال حيـصل بدونـه ٕاال عليـه وال ميكـن ٕاال بـه وال حيـصل بدونـه ٕاال عليـه وال ميكـن ٕاال بـه وال حيـصل بدونـه      ا�ي ال يقوم البناء  ا�ي ال يقوم البناء  ا�ي ال يقوم البناء  ا�ي ال يقوم البناء ))))ا أالساسا أالساسا أالساسا أالساس: (: (: (: (قالقالقالقال
        ....وٕامنا هذا ٔاعظمهاوٕامنا هذا ٔاعظمهاوٕامنا هذا ٔاعظمهاوٕامنا هذا ٔاعظمها     هذه الصيغة مشعرة بتعظمي بقية أالراكن  هذه الصيغة مشعرة بتعظمي بقية أالراكن  هذه الصيغة مشعرة بتعظمي بقية أالراكن  هذه الصيغة مشعرة بتعظمي بقية أالراكن ))))أالعظمأالعظمأالعظمأالعظم((((

ــواحض )))) الــرصاط الــرصاط الــرصاط الــرصاط((((وهــووهــووهــووهــو ــواحض  الطريــق ال ــواحض  الطريــق ال ــواحض  الطريــق ال ٔاي ٔاي ٔاي ٔاي )))) أالقــوم أالقــوم أالقــوم أالقــوم((((،،،،ا�ي ال اعوجــاج فيــها�ي ال اعوجــاج فيــها�ي ال اعوجــاج فيــها�ي ال اعوجــاج فيــه))))املــسـتقمياملــسـتقمياملــسـتقمياملــسـتقمي(((( الطريــق ال
 هذا مـن ٕاضـافة الـيشء ٕاىل نفـسه ٔاي الـركن ا�ي هـو  هذا مـن ٕاضـافة الـيشء ٕاىل نفـسه ٔاي الـركن ا�ي هـو  هذا مـن ٕاضـافة الـيشء ٕاىل نفـسه ٔاي الـركن ا�ي هـو  هذا مـن ٕاضـافة الـيشء ٕاىل نفـسه ٔاي الـركن ا�ي هـو ))))ركن الشهادتنيركن الشهادتنيركن الشهادتنيركن الشهادتني((((أالعدل، أالعدل، أالعدل، أالعدل، 

 فال يدخل العبد  فال يدخل العبد  فال يدخل العبد  فال يدخل العبد ����شهادة ٔان ال ٕا: ٕاال هللا ؤان محمًدا رسول هللا شهادة ٔان ال ٕا: ٕاال هللا ؤان محمًدا رسول هللا شهادة ٔان ال ٕا: ٕاال هللا ؤان محمًدا رسول هللا شهادة ٔان ال ٕا: ٕاال هللا ؤان محمًدا رسول هللا     الشهاد�ن وهام الشهاد�ن وهام الشهاد�ن وهام الشهاد�ن وهام 
ٕاال مبناقضهتام ٕاما جبحود ملا دلتا عليه ٔاو (سـتكبار ٕاال مبناقضهتام ٕاما جبحود ملا دلتا عليه ٔاو (سـتكبار ٕاال مبناقضهتام ٕاما جبحود ملا دلتا عليه ٔاو (سـتكبار ٕاال مبناقضهتام ٕاما جبحود ملا دلتا عليه ٔاو (سـتكبار     يف إالسالم ٕاال هبام وال خيرج منه يف إالسالم ٕاال هبام وال خيرج منه يف إالسالم ٕاال هبام وال خيرج منه يف إالسالم ٕاال هبام وال خيرج منه 

        ....ههههعام اسـتلزمتاعام اسـتلزمتاعام اسـتلزمتاعام اسـتلزمتا

هللا عليه وسمل ٕاىل يشء قبلهام ومل يقبل هللا تعاىل وال هللا عليه وسمل ٕاىل يشء قبلهام ومل يقبل هللا تعاىل وال هللا عليه وسمل ٕاىل يشء قبلهام ومل يقبل هللا تعاىل وال هللا عليه وسمل ٕاىل يشء قبلهام ومل يقبل هللا تعاىل وال      الرسول صىل  الرسول صىل  الرسول صىل  الرسول صىل عوعوعوعوولهذا مل يدولهذا مل يدولهذا مل يدولهذا مل يد

شيئا دوهنام فبالشهادة أالوىل يعـرف املعبـود ومـا جيـب : شيئا دوهنام فبالشهادة أالوىل يعـرف املعبـود ومـا جيـب : شيئا دوهنام فبالشهادة أالوىل يعـرف املعبـود ومـا جيـب : شيئا دوهنام فبالشهادة أالوىل يعـرف املعبـود ومـا جيـب :      من ٔاحد  من ٔاحد  من ٔاحد  من ٔاحد ����رسول هللا رسول هللا رسول هللا رسول هللا 
 فال يقبل من ٔاحد شيئًا ٕاال بعد  فال يقبل من ٔاحد شيئًا ٕاال بعد  فال يقبل من ٔاحد شيئًا ٕاال بعد  فال يقبل من ٔاحد شيئًا ٕاال بعد ))))يصل ٕاليهيصل ٕاليهيصل ٕاليهيصل ٕاليه    و(لثانية يعرف كيف يعبده وبأي طريق و(لثانية يعرف كيف يعبده وبأي طريق و(لثانية يعرف كيف يعبده وبأي طريق و(لثانية يعرف كيف يعبده وبأي طريق 

 يقبل ٔاي معل من أالعامل، لو معل إالنسان ٔاعامل اخلري  يقبل ٔاي معل من أالعامل، لو معل إالنسان ٔاعامل اخلري  يقبل ٔاي معل من أالعامل، لو معل إالنسان ٔاعامل اخلري  يقبل ٔاي معل من أالعامل، لو معل إالنسان ٔاعامل اخلري الشهادتني، بعد الشهادتنيالشهادتني، بعد الشهادتنيالشهادتني، بعد الشهادتنيالشهادتني، بعد الشهادتني
طو: وعرضه ومل ينطق (لشهادتني ومل يصدق هبام فال يقبل منـه ذ�، �� غـري طو: وعرضه ومل ينطق (لشهادتني ومل يصدق هبام فال يقبل منـه ذ�، �� غـري طو: وعرضه ومل ينطق (لشهادتني ومل يصدق هبام فال يقبل منـه ذ�، �� غـري طو: وعرضه ومل ينطق (لشهادتني ومل يصدق هبام فال يقبل منـه ذ�، �� غـري 
املسلمني الكفار من يفعلون ٔافعال حسـنة يف ا�نيا من العطف عىل الفقراء ٔاو بناء املسلمني الكفار من يفعلون ٔافعال حسـنة يف ا�نيا من العطف عىل الفقراء ٔاو بناء املسلمني الكفار من يفعلون ٔافعال حسـنة يف ا�نيا من العطف عىل الفقراء ٔاو بناء املسلمني الكفار من يفعلون ٔافعال حسـنة يف ا�نيا من العطف عىل الفقراء ٔاو بناء 

 ٔاعامهلـم هـذه  ٔاعامهلـم هـذه  ٔاعامهلـم هـذه  ٔاعامهلـم هـذه مستشفيات ٔاو غري ذ� ومه ليـسوا مـسلمني، هـؤالء ال تقبـل مـهنممستشفيات ٔاو غري ذ� ومه ليـسوا مـسلمني، هـؤالء ال تقبـل مـهنممستشفيات ٔاو غري ذ� ومه ليـسوا مـسلمني، هـؤالء ال تقبـل مـهنممستشفيات ٔاو غري ذ� ومه ليـسوا مـسلمني، هـؤالء ال تقبـل مـهنم
مبعىن ٔاهنم ال ياكفئون عهنا يف االٓخرة، ٔالهنم ال يـدخلون اجلنـة، بـل ياكفئـون عـىل مبعىن ٔاهنم ال ياكفئون عهنا يف االٓخرة، ٔالهنم ال يـدخلون اجلنـة، بـل ياكفئـون عـىل مبعىن ٔاهنم ال ياكفئون عهنا يف االٓخرة، ٔالهنم ال يـدخلون اجلنـة، بـل ياكفئـون عـىل مبعىن ٔاهنم ال ياكفئون عهنا يف االٓخرة، ٔالهنم ال يـدخلون اجلنـة، بـل ياكفئـون عـىل 

        ....ٔاعامهلم هذه يف ا�نيا، بكرثة أالوالد وحفظ الصحة وغري ذ� من أالمورٔاعامهلم هذه يف ا�نيا، بكرثة أالوالد وحفظ الصحة وغري ذ� من أالمورٔاعامهلم هذه يف ا�نيا، بكرثة أالوالد وحفظ الصحة وغري ذ� من أالمورٔاعامهلم هذه يف ا�نيا، بكرثة أالوالد وحفظ الصحة وغري ذ� من أالمور

وكيف يؤمن (لعبادة ٔاحد قبل تعريفه (ملعبود وكيف يؤدهيا من مل يعرف كيف ٔامر وكيف يؤمن (لعبادة ٔاحد قبل تعريفه (ملعبود وكيف يؤدهيا من مل يعرف كيف ٔامر وكيف يؤمن (لعبادة ٔاحد قبل تعريفه (ملعبود وكيف يؤدهيا من مل يعرف كيف ٔامر وكيف يؤمن (لعبادة ٔاحد قبل تعريفه (ملعبود وكيف يؤدهيا من مل يعرف كيف ٔامر ((((
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    الـشهادة الثانيـةالـشهادة الثانيـةالـشهادة الثانيـةالـشهادة الثانيـة هبا نعـرف مـن نعبـده،  هبا نعـرف مـن نعبـده،  هبا نعـرف مـن نعبـده،  هبا نعـرف مـن نعبـده، ::::الشهادة أالوىلالشهادة أالوىلالشهادة أالوىلالشهادة أالوىلن، ن، ن، ن، الشهاد�الشهاد�الشهاد�الشهاد�::::) ) ) ) ٔان يعبدٔان يعبدٔان يعبدٔان يعبد    هللا هللا هللا هللا 
نعــرف هبــا كيــف نعبــد ٕالهنــا، فــال نــسـتطيع ٔان نعــرف كيــف نعبــد هللا ٕاال ٕاذا آمنــا نعــرف هبــا كيــف نعبــد ٕالهنــا، فــال نــسـتطيع ٔان نعــرف كيــف نعبــد هللا ٕاال ٕاذا آمنــا نعــرف هبــا كيــف نعبــد ٕالهنــا، فــال نــسـتطيع ٔان نعــرف كيــف نعبــد هللا ٕاال ٕاذا آمنــا نعــرف هبــا كيــف نعبــد ٕالهنــا، فــال نــسـتطيع ٔان نعــرف كيــف نعبــد هللا ٕاال ٕاذا آمنــا 

    ----تبـارك وتعـاىلتبـارك وتعـاىلتبـارك وتعـاىلتبـارك وتعـاىل----(لرسول وقرٔا¼ ôمه وفهمناه، فهذه يه الطريقة الـيت رشعهـا هللا (لرسول وقرٔا¼ ôمه وفهمناه، فهذه يه الطريقة الـيت رشعهـا هللا (لرسول وقرٔا¼ ôمه وفهمناه، فهذه يه الطريقة الـيت رشعهـا هللا (لرسول وقرٔا¼ ôمه وفهمناه، فهذه يه الطريقة الـيت رشعهـا هللا 
        .  .  .  .  حىت نتعبد هبا ٕاليهحىت نتعبد هبا ٕاليهحىت نتعبد هبا ٕاليهحىت نتعبد هبا ٕاليه

نفسه من النار والفوز (جلنة عىل هذا الـرصاط نفسه من النار والفوز (جلنة عىل هذا الـرصاط نفسه من النار والفوز (جلنة عىل هذا الـرصاط نفسه من النار والفوز (جلنة عىل هذا الـرصاط     اة اة اة اة  ٔاهيا العبد املريد جن ٔاهيا العبد املريد جن ٔاهيا العبد املريد جن ٔاهيا العبد املريد جن))))فاثبتفاثبتفاثبتفاثبت((((: : : : قالقالقالقال
 ٔاي (لعقد أالوثق يف  ٔاي (لعقد أالوثق يف  ٔاي (لعقد أالوثق يف  ٔاي (لعقد أالوثق يف ))))(لعروة(لعروة(لعروة(لعروة((((واسـمتسك واسـمتسك واسـمتسك واسـمتسك     ))))واعتصمواعتصمواعتصمواعتصم((((املسـتقمي النري الواحض اجليل، املسـتقمي النري الواحض اجليل، املسـتقمي النري الواحض اجليل، املسـتقمي النري الواحض اجليل، 

 عـروة وثيقـة ٔاي ال تنفـصم وال  عـروة وثيقـة ٔاي ال تنفـصم وال  عـروة وثيقـة ٔاي ال تنفـصم وال  عـروة وثيقـة ٔاي ال تنفـصم وال ))))الـوثقىالـوثقىالـوثقىالـوثقى        ((((،،،،ا�ين والسبب املوصل ٕاىل رب العاملنيا�ين والسبب املوصل ٕاىل رب العاملنيا�ين والسبب املوصل ٕاىل رب العاملنيا�ين والسبب املوصل ٕاىل رب العاملني
وة الوثقى وذ� واحض يف وة الوثقى وذ� واحض يف وة الوثقى وذ� واحض يف وة الوثقى وذ� واحض يف العر العر العر العر     تنقطع وقد تقدم يف الçم عىل ال ٕا: ٕاال هللا ٔاهنا يه تنقطع وقد تقدم يف الçم عىل ال ٕا: ٕاال هللا ٔاهنا يه تنقطع وقد تقدم يف الçم عىل ال ٕا: ٕاال هللا ٔاهنا يه تنقطع وقد تقدم يف الçم عىل ال ٕا: ٕاال هللا ٔاهنا يه 

َتْمـَسَك ِ(لُْعـْرَوِة الـُوثَْقى َال ﴿﴿﴿﴿: : : : قو: تعاىلقو: تعاىلقو: تعاىلقو: تعاىل ِ فََقـِد اسـْ ýþ)ِ َتْمـَسَك ِ(لُْعـْرَوِة الـُوثَْقى َال ُوِت َويُْؤِمْن ِ فََقـِد اسـْ ýþ)ِ َتْمـَسَك ِ(لُْعـْرَوِة الـُوثَْقى َال ُوِت َويُْؤِمْن ِ فََقـِد اسـْ ýþ)ِ َتْمـَسَك ِ(لُْعـْرَوِة الـُوثَْقى َال ُوِت َويُْؤِمْن ِ فََقـِد اسـْ ýþ)ِ اغغغغُوِت َويُْؤِمْن ýافََمن يَْكُفْر ِ(لط ýافََمن يَْكُفْر ِ(لط ýافََمن يَْكُفْر ِ(لط ýفََمن يَْكُفْر ِ(لط
ٌٌ عَِلمي عَِلمي عَِلمي عَِلميٌٌٌٌ     يٌعٌ ُ َمسِ ýþيعانِفَصاَم لَهَا َوا ُ َمسِ ýþيعانِفَصاَم لَهَا َوا ُ َمسِ ýþيعانِفَصاَم لَهَا َوا ُ َمسِ ýþ٢٢٢٢٥٦٥٦٥٦٥٦: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    [[[[        ﴾﴾﴾﴾    انِفَصاَم لَهَا َوا[[[[    .(.(.(.(        

        ::::بعد ذ� تلكم عن الركن الثاين من ٔاراكن إالسالم بعد ذ� تلكم عن الركن الثاين من ٔاراكن إالسالم بعد ذ� تلكم عن الركن الثاين من ٔاراكن إالسالم بعد ذ� تلكم عن الركن الثاين من ٔاراكن إالسالم 

'	(��'	(��'	(��'	(��        

        ....ا ٕاقامة الصالةا ٕاقامة الصالةا ٕاقامة الصالةا ٕاقامة الصالةو}نيو}نيو}نيو}ني

        ....و}لثا تأدية الزاكةو}لثا تأدية الزاكةو}لثا تأدية الزاكةو}لثا تأدية الزاكة

و}لثا تأدية و}لثا تأدية و}لثا تأدية و}لثا تأدية ( ( ( (  جبميع حقوقها ولواز جبميع حقوقها ولواز جبميع حقوقها ولواز جبميع حقوقها ولواز����ا ا ا ا )))) ٕاقامة الصالة ٕاقامة الصالة ٕاقامة الصالة ٕاقامة الصالة(((( من أالراكن امخلسة من أالراكن امخلسة من أالراكن امخلسة من أالراكن امخلسة))))و}نياو}نياو}نياو}نيا((((: : : : قالقالقالقال
 ٕاعطا ٕاعطا ٕاعطا ٕاعطاؤؤؤؤها عـىل الوجـه املـرشوع وقـد تقـرر اقـها عـىل الوجـه املـرشوع وقـد تقـرر اقـها عـىل الوجـه املـرشوع وقـد تقـرر اقـها عـىل الوجـه املـرشوع وقـد تقـرر اقـرترترترتان هـذين الـركنني (لتوحيـد ان هـذين الـركنني (لتوحيـد ان هـذين الـركنني (لتوحيـد ان هـذين الـركنني (لتوحيـد ))))الزاكةالزاكةالزاكةالزاكة    

شهادتني دليـل عـىل شهادتني دليـل عـىل شهادتني دليـل عـىل شهادتني دليـل عـىل  كثري ما تذكر الصالة والزاكة بعد الـ  كثري ما تذكر الصالة والزاكة بعد الـ  كثري ما تذكر الصالة والزاكة بعد الـ  كثري ما تذكر الصالة والزاكة بعد الـ ).).).).عىل غريهامعىل غريهامعىل غريهامعىل غريهام    وتقدميهام بعده وتقدميهام بعده وتقدميهام بعده وتقدميهام بعده 
        . . . . عظم هذين الركنني بعد ٔاداء الشهادةعظم هذين الركنني بعد ٔاداء الشهادةعظم هذين الركنني بعد ٔاداء الشهادةعظم هذين الركنني بعد ٔاداء الشهادة

ِّّلُْمتýِقـَني ِلُْمتýِقـَني ِلُْمتýِقـَني ِلُْمتýِقـَني ﴿﴿﴿﴿: : : : قال هللا تعاىلقال هللا تعاىلقال هللا تعاىلقال هللا تعاىل(((( ّّ ـا ****    ُهًدى لُهًدى لُهًدى لُهًدى ل ýالَة َوِمم ýيـَن يُْؤِمنُـوَن ِ(لَْغْيـِب َويُِقميُـوَن الـص ِ ýـا ا� ýالَة َوِمم ýيـَن يُْؤِمنُـوَن ِ(لَْغْيـِب َويُِقميُـوَن الـص ِ ýـا ا� ýالَة َوِمم ýيـَن يُْؤِمنُـوَن ِ(لَْغْيـِب َويُِقميُـوَن الـص ِ ýـا ا� ýالَة َوِمم ýيـَن يُْؤِمنُـوَن ِ(لَْغْيـِب َويُِقميُـوَن الـص ِ ýا�
يـَن ﴿﴿﴿﴿    : : : : ، ٔاي النفقات الواجبة، وقـال تعـاىل، ٔاي النفقات الواجبة، وقـال تعـاىل، ٔاي النفقات الواجبة، وقـال تعـاىل، ٔاي النفقات الواجبة، وقـال تعـاىل    ]]]]٣٣٣٣، ، ، ، ٢٢٢٢: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    َرَزْقنَاُمهْ يُنِفُقونَ َرَزْقنَاُمهْ يُنِفُقونَ َرَزْقنَاُمهْ يُنِفُقونَ َرَزْقنَاُمهْ يُنِفُقونَ  ِ ýا� ýيـَن ن ِ ýا� ýيـَن ن ِ ýا� ýيـَن ن ِ ýا� ýن �� ��

اااا
اِلَحاِت  ýــص ــوا ال لُ ــوا َوَمعِ اِلَحاِت آَمنُ ýــص ــوا ال لُ ــوا َوَمعِ اِلَحاِت آَمنُ ýــص ــوا ال لُ ــوا َوَمعِ اِلَحاِت آَمنُ ýــص ــوا ال لُ ــوا َوَمعِ  وبنبيــه ومعلــوا  وبنبيــه ومعلــوا  وبنبيــه ومعلــوا  وبنبيــه ومعلــوا ----تبــارك وتعــاىلتبــارك وتعــاىلتبــارك وتعــاىلتبــارك وتعــاىل----آمنــوا آي آمنــوا () آمنــوا آي آمنــوا () آمنــوا آي آمنــوا () آمنــوا آي آمنــوا ()     ))))﴾﴾﴾﴾آَمنُ

        ....الصاحلاتالصاحلاتالصاحلاتالصاحلات

مْ ﴿﴿﴿﴿(((( ِ مْ ِ ِ مْ ِ ِ مْ ِ ِ ِّّ ْجُرُمهْ ِعنَد َرهبْجُرُمهْ ِعنَد َرهبْجُرُمهْ ِعنَد َرهبْجُرُمهْ ِعنَد َرّهبّ �� َاكَة لَهُْم ا�� ýالَة َوآتَُوا الز ýَاكَة لَهُْم اقَاُموا الص ýالَة َوآتَُوا الز ýَاكَة لَهُْم اقَاُموا الص ýالَة َوآتَُوا الز ýَاكَة لَهُْم اقَاُموا الص ýالَة َوآتَُوا الز ýقَاُموا الص ��     ::::، وقال تعـاىل، وقال تعـاىل، وقال تعـاىل، وقال تعـاىل    ]]]]٢٢٢٢٧٧٧٧٧٧٧٧: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    َواَواَواَوا��
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َاكَة َواْرَكعُ ﴿﴿﴿﴿     ýالَة َوآتُوا الز ýَاكَة َواْرَكعُ ِقميُوا الص ýالَة َوآتُوا الز ýَاكَة َواْرَكعُ ِقميُوا الص ýالَة َوآتُوا الز ýَاكَة َواْرَكعُ ِقميُوا الص ýالَة َوآتُوا الز ýِقميُوا الص �� اِكِعنيَ َواَواَواَوا�� ýاِكِعنيَ وا َمَع الر ýاِكِعنيَ وا َمَع الر ýاِكِعنيَ وا َمَع الر ý٤٣٤٣٤٣٤٣: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    وا َمَع الر[[[[    ....        

يتيتيتيت قومـا  قومـا  قومـا  قومـا      ٕاىل ا ٕاىل ا ٕاىل ا ٕاىل اللللمين قال مين قال مين قال مين قال ����ملا بعثه النيب ملا بعثه النيب ملا بعثه النيب ملا بعثه النيب  « « « «����ويف حديث معاذ بن جبل ويف حديث معاذ بن جبل ويف حديث معاذ بن جبل ويف حديث معاذ بن جبل  : ٕانك تأ: ٕانك تأ: ٕانك تأ: ٕانك تأ
رسـول رسـول رسـول رسـول     من ٔاهل الكتاب فليكن ٔاول ما تدعومه ٕاليـه شـهادة ٔان ال ٕا: ٕاال هللا ؤاين من ٔاهل الكتاب فليكن ٔاول ما تدعومه ٕاليـه شـهادة ٔان ال ٕا: ٕاال هللا ؤاين من ٔاهل الكتاب فليكن ٔاول ما تدعومه ٕاليـه شـهادة ٔان ال ٕا: ٕاال هللا ؤاين من ٔاهل الكتاب فليكن ٔاول ما تدعومه ٕاليـه شـهادة ٔان ال ٕا: ٕاال هللا ؤاين 

يـوم يـوم يـوم يـوم هللا فٕان مه ٔاطاعوا �� فأعلمهم ٔان هللا افهللا فٕان مه ٔاطاعوا �� فأعلمهم ٔان هللا افهللا فٕان مه ٔاطاعوا �� فأعلمهم ٔان هللا افهللا فٕان مه ٔاطاعوا �� فأعلمهم ٔان هللا افرترترترتض علهيم مخس صـلوات يف لك ض علهيم مخس صـلوات يف لك ض علهيم مخس صـلوات يف لك ض علهيم مخس صـلوات يف لك 
فٕان مه ٔاطاعوا �� فأعلمهم ٔان هللا اففٕان مه ٔاطاعوا �� فأعلمهم ٔان هللا اففٕان مه ٔاطاعوا �� فأعلمهم ٔان هللا اففٕان مه ٔاطاعوا �� فأعلمهم ٔان هللا افرترترترتض علهيم صدقة تؤخذ مـن ٔاض علهيم صدقة تؤخذ مـن ٔاض علهيم صدقة تؤخذ مـن ٔاض علهيم صدقة تؤخذ مـن ٔاغغغغنيـانيـانيـانيـاهئهئهئهئم م م م     ولي� ولي� ولي� ولي� 

 فأول ما يدعى ٕاليه التوحيد ال يدعى ٕاىل يشء قب� مث بعد ذ�  فأول ما يدعى ٕاليه التوحيد ال يدعى ٕاىل يشء قب� مث بعد ذ�  فأول ما يدعى ٕاليه التوحيد ال يدعى ٕاىل يشء قب� مث بعد ذ�  فأول ما يدعى ٕاليه التوحيد ال يدعى ٕاىل يشء قب� مث بعد ذ� ))))»»»»ففففرترترترتد عىل فقراد عىل فقراد عىل فقراد عىل فقراهئهئهئهئمممم
        ....يدعى الناس ٕاىل فرائيدعى الناس ٕاىل فرائيدعى الناس ٕاىل فرائيدعى الناس ٕاىل فرائضضضض إالسالم ؤاراكن إالسالم ٔاولها الصالة و} إالسالم ؤاراكن إالسالم ٔاولها الصالة و} إالسالم ؤاراكن إالسالم ٔاولها الصالة و} إالسالم ؤاراكن إالسالم ٔاولها الصالة و}ننننهيا الزاكةهيا الزاكةهيا الزاكةهيا الزاكة

 يعـين  يعـين  يعـين  يعـين ))))ك ٔان الصالة قد اشـمتلت عىل جل ٔانـواع العبـادةك ٔان الصالة قد اشـمتلت عىل جل ٔانـواع العبـادةك ٔان الصالة قد اشـمتلت عىل جل ٔانـواع العبـادةك ٔان الصالة قد اشـمتلت عىل جل ٔانـواع العبـادةاعمل هدا¼ هللا وٕا½اعمل هدا¼ هللا وٕا½اعمل هدا¼ هللا وٕا½اعمل هدا¼ هللا وٕا½: (: (: (: (قالقالقالقال
الصالة اجمتع فهيا يه ٔاعظـم ٔاراكن إالسـالم العمليـة، ٔاعظـم ٔاراكن إالسـالم معومـا الصالة اجمتع فهيا يه ٔاعظـم ٔاراكن إالسـالم العمليـة، ٔاعظـم ٔاراكن إالسـالم معومـا الصالة اجمتع فهيا يه ٔاعظـم ٔاراكن إالسـالم العمليـة، ٔاعظـم ٔاراكن إالسـالم معومـا الصالة اجمتع فهيا يه ٔاعظـم ٔاراكن إالسـالم العمليـة، ٔاعظـم ٔاراكن إالسـالم معومـا 

        ....الشهادتني، وبعدها أالراكن العملية ٔاعظم أالراكن العملية الصالةالشهادتني، وبعدها أالراكن العملية ٔاعظم أالراكن العملية الصالةالشهادتني، وبعدها أالراكن العملية ٔاعظم أالراكن العملية الصالةالشهادتني، وبعدها أالراكن العملية ٔاعظم أالراكن العملية الصالة

اد اد اد اد مـن مـن مـن مـن ����عتقــاد (لقلــب وعتقــاد (لقلــب وعتقــاد (لقلــب وعتقــاد (لقلــب و����نقيــنقيــنقيــنقيــ((((يقـول الــصالة اجمتــع فهيـا ٔاغلــب ٔانــواع العبــادة، يقـول الــصالة اجمتــع فهيـا ٔاغلــب ٔانــواع العبــادة، يقـول الــصالة اجمتــع فهيـا ٔاغلــب ٔانــواع العبــادة، يقـول الــصالة اجمتــع فهيـا ٔاغلــب ٔانــواع العبــادة، 

    ����وإالخالص واوإالخالص واوإالخالص واوإالخالص واحملحملحملحملبة واخلشوع واخلضوع واملشاهدة واملراقبـة وإالقبـال عـىل هللا بة واخلشوع واخلضوع واملشاهدة واملراقبـة وإالقبـال عـىل هللا بة واخلشوع واخلضوع واملشاهدة واملراقبـة وإالقبـال عـىل هللا بة واخلشوع واخلضوع واملشاهدة واملراقبـة وإالقبـال عـىل هللا 
وٕاسالم الوجه : والصمود ٕاليه ووٕاسالم الوجه : والصمود ٕاليه ووٕاسالم الوجه : والصمود ٕاليه ووٕاسالم الوجه : والصمود ٕاليه و����طراطراطراطراحححح بني يديه وعىل ٔاقوال اللسان ؤاعام: من  بني يديه وعىل ٔاقوال اللسان ؤاعام: من  بني يديه وعىل ٔاقوال اللسان ؤاعام: من  بني يديه وعىل ٔاقوال اللسان ؤاعام: من 
الشهادتني وتالوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس واالشهادتني وتالوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس واالشهادتني وتالوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس واالشهادتني وتالوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس واللللمتجيد وامتجيد وامتجيد وامتجيد واللللهتليـل والتكبـري هتليـل والتكبـري هتليـل والتكبـري هتليـل والتكبـري 

ر ور ور ور و����ســتغاثة وســتغاثة وســتغاثة وســتغاثة و����ســتعانة وســتعانة وســتعانة وســتعانة و����فتقـار ٕاىل هللا تعـاىل فتقـار ٕاىل هللا تعـاىل فتقـار ٕاىل هللا تعـاىل فتقـار ٕاىل هللا تعـاىل وأالدعية والتعـوذ ووأالدعية والتعـوذ ووأالدعية والتعـوذ ووأالدعية والتعـوذ و����ســتغفاســتغفاســتغفاســتغفا
        ....والثناء عليه ووالثناء عليه ووالثناء عليه ووالثناء عليه و����عتذار من ا�نب ٕاليه وإالقرار (لنعم : وسائر ٔانواع ا�كرعتذار من ا�نب ٕاليه وإالقرار (لنعم : وسائر ٔانواع ا�كرعتذار من ا�نب ٕاليه وإالقرار (لنعم : وسائر ٔانواع ا�كرعتذار من ا�نب ٕاليه وإالقرار (لنعم : وسائر ٔانواع ا�كر

وعىل معل اجلواروعىل معل اجلواروعىل معل اجلواروعىل معل اجلوارحححح من الركوع والسجود والقيام و من الركوع والسجود والقيام و من الركوع والسجود والقيام و من الركوع والسجود والقيام و����عتدال واخلفعتدال واخلفعتدال واخلفعتدال واخلفضضضض والرفع، هذا مع  والرفع، هذا مع  والرفع، هذا مع  والرفع، هذا مع 
داداداداثثثث وأالجنـاس  وأالجنـاس  وأالجنـاس  وأالجنـاس ما تضمنته من الرشائما تضمنته من الرشائما تضمنته من الرشائما تضمنته من الرشائطططط والفضائل مهنـا الطهـارة احلـسـية مـن أالحـ والفضائل مهنـا الطهـارة احلـسـية مـن أالحـ والفضائل مهنـا الطهـارة احلـسـية مـن أالحـ والفضائل مهنـا الطهـارة احلـسـية مـن أالحـ

احلسـية واملعنوية من إالرشاك والفحشاء واملنكر وسائر أالرجاس وٕاسـبااحلسـية واملعنوية من إالرشاك والفحشاء واملنكر وسائر أالرجاس وٕاسـبااحلسـية واملعنوية من إالرشاك والفحشاء واملنكر وسائر أالرجاس وٕاسـبااحلسـية واملعنوية من إالرشاك والفحشاء واملنكر وسائر أالرجاس وٕاسـباغغغغ الوضـوء  الوضـوء  الوضـوء  الوضـوء 
عيل املاكره ونقل اخلطى ٕاىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة وغـري ذ� ممـا مل عيل املاكره ونقل اخلطى ٕاىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة وغـري ذ� ممـا مل عيل املاكره ونقل اخلطى ٕاىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة وغـري ذ� ممـا مل عيل املاكره ونقل اخلطى ٕاىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة وغـري ذ� ممـا مل 

    ))))»»»»وجعلت قرة عيين يف الصالةوجعلت قرة عيين يف الصالةوجعلت قرة عيين يف الصالةوجعلت قرة عيين يف الصالة « « « «����جيمتع يف غريها من العبادات ولهذا قال النيب جيمتع يف غريها من العبادات ولهذا قال النيب جيمتع يف غريها من العبادات ولهذا قال النيب جيمتع يف غريها من العبادات ولهذا قال النيب 

خري موضوع، ٔاعظم ٔاراكن إالسالم العملية الصالة، مفا اكن خري موضوع، ٔاعظم ٔاراكن إالسالم العملية الصالة، مفا اكن خري موضوع، ٔاعظم ٔاراكن إالسالم العملية الصالة، مفا اكن خري موضوع، ٔاعظم ٔاراكن إالسالم العملية الصالة، مفا اكن  يقول الصالة  يقول الصالة  يقول الصالة  يقول الصالة ����النيب النيب النيب النيب 
مضيعا للصالة فهو ملا سواها ٔاضيع، �� الصالة ٔاول ما حياسب إالنسان علهيا يوم مضيعا للصالة فهو ملا سواها ٔاضيع، �� الصالة ٔاول ما حياسب إالنسان علهيا يوم مضيعا للصالة فهو ملا سواها ٔاضيع، �� الصالة ٔاول ما حياسب إالنسان علهيا يوم مضيعا للصالة فهو ملا سواها ٔاضيع، �� الصالة ٔاول ما حياسب إالنسان علهيا يوم 
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القيامة، فٕاذا صلحت صلح (يق العمل وٕاذا فسدت فسد (يق العمل، الصالة هذه القيامة، فٕاذا صلحت صلح (يق العمل وٕاذا فسدت فسد (يق العمل، الصالة هذه القيامة، فٕاذا صلحت صلح (يق العمل وٕاذا فسدت فسد (يق العمل، الصالة هذه القيامة، فٕاذا صلحت صلح (يق العمل وٕاذا فسدت فسد (يق العمل، الصالة هذه 
انظـر انظـر انظـر انظـر     ٕانـسانٕانـسانٕانـسانٕانـسانأل أل أل أل  ٔاو  ٔاو  ٔاو  ٔاو حتحتحتحتب تـسب تـسب تـسب تـسجيداجيداجيداجيداعنوان إالنسان، إالنسان ملا حيب يعرف نفسه عنوان إالنسان، إالنسان ملا حيب يعرف نفسه عنوان إالنسان، إالنسان ملا حيب يعرف نفسه عنوان إالنسان، إالنسان ملا حيب يعرف نفسه 

ٕاىل صالته قميه من خالل الصالة حـافظ عـىل الـصالة يأتهيـا يف وقهتـا يف املـسجد ٕاىل صالته قميه من خالل الصالة حـافظ عـىل الـصالة يأتهيـا يف وقهتـا يف املـسجد ٕاىل صالته قميه من خالل الصالة حـافظ عـىل الـصالة يأتهيـا يف وقهتـا يف املـسجد ٕاىل صالته قميه من خالل الصالة حـافظ عـىل الـصالة يأتهيـا يف وقهتـا يف املـسجد 
خبخبخبخبشوعها وشوعها وشوعها وشوعها ومتمتمتمتاما هذا عىل خري كبري واملقرص فهيا هو ملا لغريها ٔاشـد تقـصريا واملـضيع اما هذا عىل خري كبري واملقرص فهيا هو ملا لغريها ٔاشـد تقـصريا واملـضيع اما هذا عىل خري كبري واملقرص فهيا هو ملا لغريها ٔاشـد تقـصريا واملـضيع اما هذا عىل خري كبري واملقرص فهيا هو ملا لغريها ٔاشـد تقـصريا واملـضيع 

        .  .  .  .   ٔان جيعلنا ممن حيافظون عىل الصالة ٔان جيعلنا ممن حيافظون عىل الصالة ٔان جيعلنا ممن حيافظون عىل الصالة ٔان جيعلنا ممن حيافظون عىل الصالة����لها هو لغريها ٔاشد تضييعا نسأل هللا لها هو لغريها ٔاشد تضييعا نسأل هللا لها هو لغريها ٔاشد تضييعا نسأل هللا لها هو لغريها ٔاشد تضييعا نسأل هللا 

 حـىت الـصالة  حـىت الـصالة  حـىت الـصالة  حـىت الـصالة ))))سالم يف الفريضة فٕاهنا فرضت يف لي� املعـراجسالم يف الفريضة فٕاهنا فرضت يف لي� املعـراجسالم يف الفريضة فٕاهنا فرضت يف لي� املعـراجسالم يف الفريضة فٕاهنا فرضت يف لي� املعـراجويه }نية ٔاراكن االٕ ويه }نية ٔاراكن االٕ ويه }نية ٔاراكن االٕ ويه }نية ٔاراكن االٕ ((((

 عىل نبيه بـال واسـطة  عىل نبيه بـال واسـطة  عىل نبيه بـال واسـطة  عىل نبيه بـال واسـطة ����فرضت يف السامء يف لي� من ٔارشف الليافرضت يف السامء يف لي� من ٔارشف الليافرضت يف السامء يف لي� من ٔارشف الليافرضت يف السامء يف لي� من ٔارشف الليايليليليل فرضها هللا  فرضها هللا  فرضها هللا  فرضها هللا 
يف السامء يف لي� إالرساء واملعراج، وهذا دليل عـىل رشف وماكنـة هـذه العبـادة، يف السامء يف لي� إالرساء واملعراج، وهذا دليل عـىل رشف وماكنـة هـذه العبـادة، يف السامء يف لي� إالرساء واملعراج، وهذا دليل عـىل رشف وماكنـة هـذه العبـادة، يف السامء يف لي� إالرساء واملعراج، وهذا دليل عـىل رشف وماكنـة هـذه العبـادة، 

 مخـسون يف  مخـسون يف  مخـسون يف  مخـسون يف وفرضت يف بداية أالمر مخسني مث خففـت ٕاىل مخـس يف العمـل ويهوفرضت يف بداية أالمر مخسني مث خففـت ٕاىل مخـس يف العمـل ويهوفرضت يف بداية أالمر مخسني مث خففـت ٕاىل مخـس يف العمـل ويهوفرضت يف بداية أالمر مخسني مث خففـت ٕاىل مخـس يف العمـل ويه
        . . . . أالجر، لك حسـنة بعرش ٔامأالجر، لك حسـنة بعرش ٔامأالجر، لك حسـنة بعرش ٔامأالجر، لك حسـنة بعرش ٔامثثثثالهاالهاالهاالها

ويه }نية يف ا�كر، و}نية يف آ½ت أالمر (جلهـاد، ويف آ½ت وعيـد الكفـار فـٕان ويه }نية يف ا�كر، و}نية يف آ½ت أالمر (جلهـاد، ويف آ½ت وعيـد الكفـار فـٕان ويه }نية يف ا�كر، و}نية يف آ½ت أالمر (جلهـاد، ويف آ½ت وعيـد الكفـار فـٕان ويه }نية يف ا�كر، و}نية يف آ½ت أالمر (جلهـاد، ويف آ½ت وعيـد الكفـار فـٕان ((((
فْلَـَح املُْؤِمنُـوَن فْلَـَح املُْؤِمنُـوَن فْلَـَح املُْؤِمنُـوَن فْلَـَح املُْؤِمنُـوَن ﴿﴿﴿﴿    �بوا ؤاقاموا الصالة، وكذ� ويه }نية يف مـد�بوا ؤاقاموا الصالة، وكذ� ويه }نية يف مـد�بوا ؤاقاموا الصالة، وكذ� ويه }نية يف مـد�بوا ؤاقاموا الصالة، وكذ� ويه }نية يف مـدحححح املـؤمنني  املـؤمنني  املـؤمنني  املـؤمنني  �� ****    قَـْد اقَـْد اقَـْد اقَـْد ا��

ْم َخاِشُعونَ  ِ ْم َخاِشُعونَ ِ ِ ْم َخاِشُعونَ ِ ِ ْم َخاِشُعونَ ِ يَن ُمهْ ِيف َصالهتهتهتِهتِ ِ ýيَن ُمهْ ِيف َصالا� ِ ýيَن ُمهْ ِيف َصالا� ِ ýيَن ُمهْ ِيف َصالا� ِ ý٢٢٢٢، ، ، ، ١١١١    ::::املؤمنوناملؤمنوناملؤمنوناملؤمنون    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    ا�[[[[    ....        

ُم الُقـْرآُن َال يَـْسُجُدونَ ****    فََما لَهُْم َال يُْؤِمنُوَن فََما لَهُْم َال يُْؤِمنُوَن فََما لَهُْم َال يُْؤِمنُوَن فََما لَهُْم َال يُْؤِمنُوَن ﴿﴿﴿﴿    ويف ذم الكفار بويف ذم الكفار بويف ذم الكفار بويف ذم الكفار برتكرتكرتكرتكها ها ها ها  ُم الُقـْرآُن َال يَـْسُجُدونَ َ عَلَْهيِ ُم الُقـْرآُن َال يَـْسُجُدونَ َ عَلَْهيِ ُم الُقـْرآُن َال يَـْسُجُدونَ َ عَلَْهيِ َذا قُِرَذا قُِرَذا قُِرَذا قُِرئئئَئ عَلَْهيِ
�� ��
﴾﴾﴾﴾    َواَواَواَوا

        ....    ]]]]٢٢٢٢١١١١، ، ، ، ٢٢٢٢٠٠٠٠: : : : ����نشقاقنشقاقنشقاقنشقاق    [[[[    

ويه }نية يف حـساب العبـد يـوم القيامـة، ٔاول مـا يـسأل عنـه العبـد يـوم القيامـة ويه }نية يف حـساب العبـد يـوم القيامـة، ٔاول مـا يـسأل عنـه العبـد يـوم القيامـة ويه }نية يف حـساب العبـد يـوم القيامـة، ٔاول مـا يـسأل عنـه العبـد يـوم القيامـة ويه }نية يف حـساب العبـد يـوم القيامـة، ٔاول مـا يـسأل عنـه العبـد يـوم القيامـة 
سأل عن الصالة، لـيس مبـسمل سأل عن الصالة، لـيس مبـسمل سأل عن الصالة، لـيس مبـسمل سأل عن الصالة، لـيس مبـسمل  يعين بعد الشهادتني بعد الشهادتني مسمل ي  يعين بعد الشهادتني بعد الشهادتني مسمل ي  يعين بعد الشهادتني بعد الشهادتني مسمل ي  يعين بعد الشهادتني بعد الشهادتني مسمل ي ))))صالتهصالتهصالتهصالته

        . . . . هذا يف النار من البدايةهذا يف النار من البدايةهذا يف النار من البدايةهذا يف النار من البداية

)))) Xويه }نية ف Xويه }نية ف Xويه }نية ف Xيعين من أالمور اليت يذكرها ا يعين من أالمور اليت يذكرها ا يعين من أالمور اليت يذكرها ا يعين من أالمور اليت يذكرها ا''''رمون رمون رمون رمون ))))ذكر اذكر اذكر اذكر ا''''رمون ٔاهنم عوقبوا بهرمون ٔاهنم عوقبوا بهرمون ٔاهنم عوقبوا بهرمون ٔاهنم عوقبوا بهييييويه }نية ف 
        . . . . ٔاهنم عوقبوا بٔاهنم عوقبوا بٔاهنم عوقبوا بٔاهنم عوقبوا برترترترتك الصالةك الصالةك الصالةك الصالة

ٍٍ يَتََساَءلُوَن  يَتََساَءلُوَن  يَتََساَءلُوَن  يَتََساَءلُوَن ﴿﴿﴿﴿    (((( ُك ِمـَن ُك ِمـَن ُك ِمـَن ُك ِمـَن قَـالُوا لَـْم نَـقَـالُوا لَـْم نَـقَـالُوا لَـْم نَـقَـالُوا لَـْم نَـ****    َما َسلََكُمكْ ِيف َسـَقَر َما َسلََكُمكْ ِيف َسـَقَر َما َسلََكُمكْ ِيف َسـَقَر َما َسلََكُمكْ ِيف َسـَقَر ****    َعِن املُْجرِِمَني َعِن املُْجرِِمَني َعِن املُْجرِِمَني َعِن املُْجرِِمَني ****    ِيف َجنýاتِيف َجنýاتِيف َجنýاتِيف َجنýاٍتٍ
ِّّنيَ ِنيَ ِنيَ ِنيَ          ]]]]....٤٣٤٣٤٣٤٣    ----٤٠٤٠٤٠٤٠: : : : املداملداملداملدثثثثرررر    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    املَُصلاملَُصلاملَُصلاملَُصلّّ

ومهنا ما فيه بيان ومهنا ما فيه بيان ومهنا ما فيه بيان ومهنا ما فيه بيان حمحمحمحملها من ا�ين اكلنصوص السابقة وكقو: صـىل هللا عليـه وسـمل لها من ا�ين اكلنصوص السابقة وكقو: صـىل هللا عليـه وسـمل لها من ا�ين اكلنصوص السابقة وكقو: صـىل هللا عليـه وسـمل لها من ا�ين اكلنصوص السابقة وكقو: صـىل هللا عليـه وسـمل 
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        ....»»»»رٔاس أالمر إالسالم ومعوده الصالة وذروة سـنامه اجلهاد يف سبيل هللارٔاس أالمر إالسالم ومعوده الصالة وذروة سـنامه اجلهاد يف سبيل هللارٔاس أالمر إالسالم ومعوده الصالة وذروة سـنامه اجلهاد يف سبيل هللارٔاس أالمر إالسالم ومعوده الصالة وذروة سـنامه اجلهاد يف سبيل هللا««««ملعاذ ملعاذ ملعاذ ملعاذ 

يَن ُمهْ عََىل َصلََوا﴿﴿﴿﴿    : : : : ����ؤايضا مهنا يف ثواب ٔاهلها كقو: ؤايضا مهنا يف ثواب ٔاهلها كقو: ؤايضا مهنا يف ثواب ٔاهلها كقو: ؤايضا مهنا يف ثواب ٔاهلها كقو:  ِ ýيَن ُمهْ عََىل َصلََواَوا� ِ ýيَن ُمهْ عََىل َصلََواَوا� ِ ýيَن ُمهْ عََىل َصلََواَوا� ِ ýْم ُحيَاِفُظوَن َوا� ِ ْم ُحيَاِفُظوَن ِ ِ ْم ُحيَاِفُظوَن ِ ِ ْم ُحيَاِفُظوَن ِ َْولَئئئئَِك َِك َِك َِك ****        هتهتهتِهتِ َْول َْول ْول ,, اااا,,
ونَ ****    ُمهُ الَواِرثُوَن ُمهُ الَواِرثُوَن ُمهُ الَواِرثُوَن ُمهُ الَواِرثُوَن  يَن يَرِثُوَن الِفْرَدْوَس ُمهْ ِفهيَا َخاِ�ُ ِ ýونَ ا� يَن يَرِثُوَن الِفْرَدْوَس ُمهْ ِفهيَا َخاِ�ُ ِ ýونَ ا� يَن يَرِثُوَن الِفْرَدْوَس ُمهْ ِفهيَا َخاِ�ُ ِ ýونَ ا� يَن يَرِثُوَن الِفْرَدْوَس ُمهْ ِفهيَا َخاِ�ُ ِ ý١١١١١١١١    ----٩٩٩٩: : : : املؤمنوناملؤمنوناملؤمنوناملؤمنون    [[[[        ﴾﴾﴾﴾    ا�[[[[    ....        

        . . . .  يعين آ½ت ؤاحاديث كثرية تبني فضل الصالة يعين آ½ت ؤاحاديث كثرية تبني فضل الصالة يعين آ½ت ؤاحاديث كثرية تبني فضل الصالة يعين آ½ت ؤاحاديث كثرية تبني فضل الصالة))))ومهنا ما فيه ذكر جناومهنا ما فيه ذكر جناومهنا ما فيه ذكر جناومهنا ما فيه ذكر جناهتهتهتهتم من النارم من النارم من النارم من النار

بعبعبعبعضضضض عصاة املوحدين يدخلون  عصاة املوحدين يدخلون  عصاة املوحدين يدخلون  عصاة املوحدين يدخلون     ))))يف عصاة املوحدين فيعرفوهنم بآ}ر السجوديف عصاة املوحدين فيعرفوهنم بآ}ر السجوديف عصاة املوحدين فيعرفوهنم بآ}ر السجوديف عصاة املوحدين فيعرفوهنم بآ}ر السجود: (: (: (: (قالقالقالقال
النــار ويــدخل املؤمنــون ليالنــار ويــدخل املؤمنــون ليالنــار ويــدخل املؤمنــون ليالنــار ويــدخل املؤمنــون ليخخخخرجــومه مــن النــار ويــدخلومه اجلنــة فيعرفــوهنم مبــواطن رجــومه مــن النــار ويــدخلومه اجلنــة فيعرفــوهنم مبــواطن رجــومه مــن النــار ويــدخلومه اجلنــة فيعرفــوهنم مبــواطن رجــومه مــن النــار ويــدخلومه اجلنــة فيعرفــوهنم مبــواطن 
الصالة، وليس معىن مواطن الصالة ا�ي يعين يكـون : ٔاالصالة، وليس معىن مواطن الصالة ا�ي يعين يكـون : ٔاالصالة، وليس معىن مواطن الصالة ا�ي يعين يكـون : ٔاالصالة، وليس معىن مواطن الصالة ا�ي يعين يكـون : ٔاثثثثـر مـن مسـرة ٔاو جــر مـن مسـرة ٔاو جــر مـن مسـرة ٔاو جــر مـن مسـرة ٔاو جـ////ة ة ة ة 
غليظة يف جغليظة يف جغليظة يف جغليظة يف جهبهبهبهبته ٔاو الركبتني ٔاو غري ذ�ته ٔاو الركبتني ٔاو غري ذ�ته ٔاو الركبتني ٔاو غري ذ�ته ٔاو الركبتني ٔاو غري ذ�؟؟؟؟ ال، املواضع الـيت يـسجد إالنـسان علهيـا  ال، املواضع الـيت يـسجد إالنـسان علهيـا  ال، املواضع الـيت يـسجد إالنـسان علهيـا  ال، املواضع الـيت يـسجد إالنـسان علهيـا 

ة وأالنف واليدين والـركبتني ؤاطـراف القـدمني، هـذه ال تألكهـا ة وأالنف واليدين والـركبتني ؤاطـراف القـدمني، هـذه ال تألكهـا ة وأالنف واليدين والـركبتني ؤاطـراف القـدمني، هـذه ال تألكهـا ة وأالنف واليدين والـركبتني ؤاطـراف القـدمني، هـذه ال تألكهـا اجلاجلاجلاجلهبهبهبهب: : : : سـبعة مواضعسـبعة مواضعسـبعة مواضعسـبعة مواضع

        .... عىل النار حىت وٕان دخلها إالنسان عىل النار حىت وٕان دخلها إالنسان عىل النار حىت وٕان دخلها إالنسان عىل النار حىت وٕان دخلها إالنسان����النار، حيرالنار، حيرالنار، حيرالنار، حير����ا هللا ا هللا ا هللا ا هللا 

 مـن الـسجود  مـن الـسجود  مـن الـسجود  مـن الـسجود ����ولعظم الـصالة ؤالن الـصالة فهيـا ٔاشـد ٔانـواع ولعظم الـصالة ؤالن الـصالة فهيـا ٔاشـد ٔانـواع ولعظم الـصالة ؤالن الـصالة فهيـا ٔاشـد ٔانـواع ولعظم الـصالة ؤالن الـصالة فهيـا ٔاشـد ٔانـواع ����ستـسالم ) ستـسالم ) ستـسالم ) ستـسالم ) 
½ و½ و½ و½ ويليليليل، ، ، ، : : : : الشـيطان ٕاذا الشـيطان ٕاذا الشـيطان ٕاذا الشـيطان ٕاذا جسجسجسجسد إالنسان يبد إالنسان يبد إالنسان يبد إالنسان يبيكيكيكيك ويقول ويقول ويقول ويقول((((ووضع اجلووضع اجلووضع اجلووضع اجلهبهبهبهبة وأالنف يف أالرض ة وأالنف يف أالرض ة وأالنف يف أالرض ة وأالنف يف أالرض 

        ).).).).ٔامر ابن (لسجود فسجد ف� اجلنة ؤامرت (لسجود فأبيت فيل النارٔامر ابن (لسجود فسجد ف� اجلنة ؤامرت (لسجود فأبيت فيل النارٔامر ابن (لسجود فسجد ف� اجلنة ؤامرت (لسجود فأبيت فيل النارٔامر ابن (لسجود فسجد ف� اجلنة ؤامرت (لسجود فأبيت فيل النار

: : : : ����فقال النيب فقال النيب فقال النيب فقال النيب ( ( ( ( ولعظمي الصالة مل يقال يف مولعظمي الصالة مل يقال يف مولعظمي الصالة مل يقال يف مولعظمي الصالة مل يقال يف مثثثثلها ملها ملها ملها مثثثثل ما قيل فهيا من الوعيد لتارل ما قيل فهيا من الوعيد لتارل ما قيل فهيا من الوعيد لتارل ما قيل فهيا من الوعيد لتارككككها ها ها ها 

    العهـد ا�ي بيالعهـد ا�ي بيالعهـد ا�ي بيالعهـد ا�ي بينننننـانـانـانـا««««: : : : ����وقـال وقـال وقـال وقـال »»»»ٕان بني الرجل وبني الـرشك والكفـر تـرك الـصالةٕان بني الرجل وبني الـرشك والكفـر تـرك الـصالةٕان بني الرجل وبني الـرشك والكفـر تـرك الـصالةٕان بني الرجل وبني الـرشك والكفـر تـرك الـصالة««««
        ).).).).»»»»وبيهنم الصالة مفن تروبيهنم الصالة مفن تروبيهنم الصالة مفن تروبيهنم الصالة مفن ترككككها فقد كفرها فقد كفرها فقد كفرها فقد كفر

 وجنـاة يـوم القيامـة ومـن مل  وجنـاة يـوم القيامـة ومـن مل  وجنـاة يـوم القيامـة ومـن مل  وجنـاة يـوم القيامـة ومـن مل من حافظ علهيـا اكنـت : نـورا وبرهـا¼من حافظ علهيـا اكنـت : نـورا وبرهـا¼من حافظ علهيـا اكنـت : نـورا وبرهـا¼من حافظ علهيـا اكنـت : نـورا وبرهـا¼««««((((::::ويف احلديثويف احلديثويف احلديثويف احلديث
        ).).).).»»»»حيافظ علهيا مل يكن : نور وال برهان وال جناةحيافظ علهيا مل يكن : نور وال برهان وال جناةحيافظ علهيا مل يكن : نور وال برهان وال جناةحيافظ علهيا مل يكن : نور وال برهان وال جناة

            ::::حمك �رك الصالة حمك �رك الصالة حمك �رك الصالة حمك �رك الصالة حجحجحجحجوداوداوداودا

، ، ، ،  يعين ا�ي ينكر الصالة يعين ا�ي ينكر الصالة يعين ا�ي ينكر الصالة يعين ا�ي ينكر الصالة))))،،،،ٔان �رك الصالة ٔان �رك الصالة ٔان �رك الصالة ٔان �رك الصالة حجحجحجحجودا اكفر (ٕالجامعودا اكفر (ٕالجامعودا اكفر (ٕالجامعودا اكفر (ٕالجامع((((    ::::وقال ٔاهل العملوقال ٔاهل العملوقال ٔاهل العملوقال ٔاهل العمل
فرض الصالة هذا ليس مبـسمل ٔالنـه ينكـر معلـوم مـن ا�يـن فرض الصالة هذا ليس مبـسمل ٔالنـه ينكـر معلـوم مـن ا�يـن فرض الصالة هذا ليس مبـسمل ٔالنـه ينكـر معلـوم مـن ا�يـن فرض الصالة هذا ليس مبـسمل ٔالنـه ينكـر معلـوم مـن ا�يـن ٔا هللا عزوجل ٔا هللا عزوجل ٔا هللا عزوجل ٔا هللا عزوجل وينكر وينكر وينكر وينكر 

        ....(ل(ل(ل(لرضرضرضرضورة يعرفه الكبري والصغريورة يعرفه الكبري والصغريورة يعرفه الكبري والصغريورة يعرفه الكبري والصغري
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            ....حمك �رك الصالة مع اعحمك �رك الصالة مع اعحمك �رك الصالة مع اعحمك �رك الصالة مع اعرترترترتافه هباافه هباافه هباافه هبا

 مسـمتر ب مسـمتر ب مسـمتر ب مسـمتر برترترترتك ك ك ك هههه لكن لكن لكن لكن    خمخمخمخمططططئئئئههههٔانٔانٔانٔان        ويعويعويعويعرترترترتفففف�رك الصالة ا�ي ال يصيل ولكنه مع�رك الصالة ا�ي ال يصيل ولكنه مع�رك الصالة ا�ي ال يصيل ولكنه مع�رك الصالة ا�ي ال يصيل ولكنه معرترترترتف هبا،ف هبا،ف هبا،ف هبا،((((
، ٔالن هـذه معـل إالمـام ، ٔالن هـذه معـل إالمـام ، ٔالن هـذه معـل إالمـام ، ٔالن هـذه معـل إالمـام ))))صيلصيلصيلصيل ٕامام املسلمني ٕارغامـه ٔان يـ ٕامام املسلمني ٕارغامـه ٔان يـ ٕامام املسلمني ٕارغامـه ٔان يـ ٕامام املسلمني ٕارغامـه ٔان يـ عىل عىل عىل عىل ي ي ي يننننبغيبغيبغيبغيالصالة، هذاالصالة، هذاالصالة، هذاالصالة، هذا

    ���� يقـمي الـرشع يف أالرض و جيعـل النـاس يـؤدون فـرائ يقـمي الـرشع يف أالرض و جيعـل النـاس يـؤدون فـرائ يقـمي الـرشع يف أالرض و جيعـل النـاس يـؤدون فـرائ يقـمي الـرشع يف أالرض و جيعـل النـاس يـؤدون فـرائضضضض هللا  هللا  هللا  هللا ٔان ٔان ٔان ٔان والسلطان، والسلطان، والسلطان، والسلطان، 
        . . . . علهيمعلهيمعلهيمعلهيم

        ؟؟؟؟ واملسـمتر عىل تر واملسـمتر عىل تر واملسـمتر عىل تر واملسـمتر عىل ترككككها مع ٕاها مع ٕاها مع ٕاها مع ٕاننننزال العقوبةزال العقوبةزال العقوبةزال العقوبةما حمكما حمكما حمكما حمك

 به يقتل حدا، حده يف إالسالم القتل، وصعب  به يقتل حدا، حده يف إالسالم القتل، وصعب  به يقتل حدا، حده يف إالسالم القتل، وصعب  به يقتل حدا، حده يف إالسالم القتل، وصعب ::::املسـمتر عىل تراملسـمتر عىل تراملسـمتر عىل تراملسـمتر عىل ترككككها مع ٕاها مع ٕاها مع ٕاها مع ٕاننننزال العقوبةزال العقوبةزال العقوبةزال العقوبة
ال يصرب عىل ال يصرب عىل ال يصرب عىل ال يصرب عىل : : : :  إالسالم ابن تميية يقول إالسالم ابن تميية يقول إالسالم ابن تميية يقول إالسالم ابن تميية يقولن يقتل وال يصيل، فشـيخن يقتل وال يصيل، فشـيخن يقتل وال يصيل، فشـيخن يقتل وال يصيل، فشـيخأ أ أ أ جًدا مسمل يصرب جًدا مسمل يصرب جًدا مسمل يصرب جًدا مسمل يصرب 

 ويرجوا اجلنة وخياف النار وخيتار  ويرجوا اجلنة وخياف النار وخيتار  ويرجوا اجلنة وخياف النار وخيتار  ويرجوا اجلنة وخياف النار وخيتار ����هذا ٕاال اكفر، يعين ال يوجد مسمل حيب هللا هذا ٕاال اكفر، يعين ال يوجد مسمل حيب هللا هذا ٕاال اكفر، يعين ال يوجد مسمل حيب هللا هذا ٕاال اكفر، يعين ال يوجد مسمل حيب هللا 
ٔان يقتل عىل ٔانه ال يصيل، هذا ال يفع� ٕاال رجل يـرى دينـه تـرك الـصالة والعيـاذ ٔان يقتل عىل ٔانه ال يصيل، هذا ال يفع� ٕاال رجل يـرى دينـه تـرك الـصالة والعيـاذ ٔان يقتل عىل ٔانه ال يصيل، هذا ال يفع� ٕاال رجل يـرى دينـه تـرك الـصالة والعيـاذ ٔان يقتل عىل ٔانه ال يصيل، هذا ال يفع� ٕاال رجل يـرى دينـه تـرك الـصالة والعيـاذ 

()()()() . . . .        

'�)*��'�)*��'�)*��'�)*��        

 وممـا يتعلـق هبـا عـىل  وممـا يتعلـق هبـا عـىل  وممـا يتعلـق هبـا عـىل  وممـا يتعلـق هبـا عـىل ؤاما الزاكة فقد تقدم ذكرها يف نصوص الصالة وغريهـاؤاما الزاكة فقد تقدم ذكرها يف نصوص الصالة وغريهـاؤاما الزاكة فقد تقدم ذكرها يف نصوص الصالة وغريهـاؤاما الزاكة فقد تقدم ذكرها يف نصوص الصالة وغريهـا((((: : : :  قال قال قال قال
نý نý نý نý ﴿﴿﴿﴿    : : : : انفرادها قو: تعاىلانفرادها قو: تعاىلانفرادها قو: تعاىلانفرادها قو: تعاىل �� ��

ْم ا ْم اِ عَلَـْهيِ ْم اِ عَلَـْهيِ ْم اِ عَلَـْهيِ ِّّ عَلَـْهيِ ِهيم ِهبَـا َوَصـّلّ ِهيم ِهبَـا َوَصـلِ ِهيم ِهبَـا َوَصـلِ ِهيم ِهبَـا َوَصـلِ ِّّ ُِرُمهْ َوتُـَزكُِرُمهْ َوتُـَزكُِرُمهْ َوتُـَزكُِرُمهْ َوتُـَزكّّ ّّ ْمَواِلهِْم َصَدقًَة تَُطهْمَواِلهِْم َصَدقًَة تَُطهْمَواِلهِْم َصَدقًَة تَُطهْمَواِلهِْم َصَدقًَة تَُطهّّ �� ُخْذ ِمْن اُخْذ ِمْن اُخْذ ِمْن اُخْذ ِمْن ا��
ٌٌ عَِلمي عَِلمي عَِلمي عَِلميٌٌٌٌ     يٌعٌ ُ َمسِ ýþهُْم َواý يع ل ُ َمسِ ýþهُْم َواý يع ل ُ َمسِ ýþهُْم َواý يع ل ُ َمسِ ýþهُْم َواý ٌٌ ل         . . . .     ]]]]١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣        : : : : التوبةالتوبةالتوبةالتوبة    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    َصالتََك َسَكنَصالتََك َسَكنَصالتََك َسَكنَصالتََك َسَكٌنٌ

يَن مهُْ ﴿﴿﴿﴿    ويه ٔايًضا من صفات عباده املؤمنني ويه ٔايًضا من صفات عباده املؤمنني ويه ٔايًضا من صفات عباده املؤمنني ويه ٔايًضا من صفات عباده املؤمنني  ِ ýيَن مهُْ َوا� ِ ýيَن مهُْ َوا� ِ ýيَن مهُْ َوا� ِ ýَاكِة فَاِعلُونَ َوا� ýَاكِة فَاِعلُونَ  ِللز ýَاكِة فَاِعلُونَ  ِللز ýَاكِة فَاِعلُونَ  ِللز ý٤٤٤٤: : : : املؤمنـوناملؤمنـوناملؤمنـوناملؤمنـون    [[[[    ﴾﴾﴾﴾     ِللز[[[[     ، ، ، ،
ِّّلُْمْرشِِكنيَ ِلُْمْرشِِكنيَ ِلُْمْرشِِكنيَ ِلُْمْرشِِكنيَ ﴿﴿﴿﴿            وذم الكفار وتوعدمه وذم الكفار وتوعدمه وذم الكفار وتوعدمه وذم الكفار وتوعدمه  ّّ ٌٌ ل ل ل ل َاكةَ ****        َوَويْلَوَويْلَوَويْلَوَويٌْلٌ ýيَن َال يُْؤتُوَن الز ِ ýَاكةَ ا� ýيَن َال يُْؤتُوَن الز ِ ýَاكةَ ا� ýيَن َال يُْؤتُوَن الز ِ ýَاكةَ ا� ýيَن َال يُْؤتُوَن الز ِ ý٧٧٧٧، ، ، ، ٦٦٦٦:  :  :  :  فصلتفصلتفصلتفصلت    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    ا�[[[[    ....        

ويف الصحيح عن ٔايب هريرة ريض هللا عنـه قـال قـال رسـول هللا صـىل هللا عليـه ويف الصحيح عن ٔايب هريرة ريض هللا عنـه قـال قـال رسـول هللا صـىل هللا عليـه ويف الصحيح عن ٔايب هريرة ريض هللا عنـه قـال قـال رسـول هللا صـىل هللا عليـه ويف الصحيح عن ٔايب هريرة ريض هللا عنـه قـال قـال رسـول هللا صـىل هللا عليـه 
ا حقهـا ٕاال ٕاذا اكن يـوم القيامـة ا حقهـا ٕاال ٕاذا اكن يـوم القيامـة ا حقهـا ٕاال ٕاذا اكن يـوم القيامـة ا حقهـا ٕاال ٕاذا اكن يـوم القيامـة ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي مهنما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي مهنما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي مهنما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي مهن««««وسمل وسمل وسمل وسمل 

صفحت : صفاصفحت : صفاصفحت : صفاصفحت : صفاحئحئحئحئ من ¼ر فأمحى علهيا يف ¼ر  من ¼ر فأمحى علهيا يف ¼ر  من ¼ر فأمحى علهيا يف ¼ر  من ¼ر فأمحى علهيا يف ¼ر ;من;من;من;من فيكوى هبا جنبه وجبينه و فيكوى هبا جنبه وجبينه و فيكوى هبا جنبه وجبينه و فيكوى هبا جنبه وجبينه وظظظظهره هره هره هره 
لكام بردت ٔاعيدت : يف يوم اكن مقداره مخسني ٔالف سـنة حىت يُقلكام بردت ٔاعيدت : يف يوم اكن مقداره مخسني ٔالف سـنة حىت يُقلكام بردت ٔاعيدت : يف يوم اكن مقداره مخسني ٔالف سـنة حىت يُقلكام بردت ٔاعيدت : يف يوم اكن مقداره مخسني ٔالف سـنة حىت يُقىضىضىضىض بني العبـاد  بني العبـاد  بني العبـاد  بني العبـاد 

ا�ي : مـال ا�ي : مـال ا�ي : مـال ا�ي : مـال ) ) ) ) »»»»فريى سبي� ٕاما ٕاىل اجلنة وٕاما ٕاىل النار قيل ½ رسـول هللا فإالبـلفريى سبي� ٕاما ٕاىل اجلنة وٕاما ٕاىل النار قيل ½ رسـول هللا فإالبـلفريى سبي� ٕاما ٕاىل اجلنة وٕاما ٕاىل النار قيل ½ رسـول هللا فإالبـلفريى سبي� ٕاما ٕاىل اجلنة وٕاما ٕاىل النار قيل ½ رسـول هللا فإالبـل
وا�ي وا�ي وا�ي وا�ي : : : :  هذه املعادن ويكوى هبا عـىل النحـو ا�ي ذكـر¼، قـال هذه املعادن ويكوى هبا عـىل النحـو ا�ي ذكـر¼، قـال هذه املعادن ويكوى هبا عـىل النحـو ا�ي ذكـر¼، قـال هذه املعادن ويكوى هبا عـىل النحـو ا�ي ذكـر¼، قـالذابذابذابذابب وفضة تب وفضة تب وفضة تب وفضة تذهذهذهذه
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        . . . . عنده ٕابل ومل خيرج حقهاعنده ٕابل ومل خيرج حقهاعنده ٕابل ومل خيرج حقهاعنده ٕابل ومل خيرج حقها

        ))))»»»»قال وال صاحب ٕابل ال يؤدي مهنا حقها ومن حقها حلقال وال صاحب ٕابل ال يؤدي مهنا حقها ومن حقها حلقال وال صاحب ٕابل ال يؤدي مهنا حقها ومن حقها حلقال وال صاحب ٕابل ال يؤدي مهنا حقها ومن حقها حلهبهبهبهبا يوم وردهاا يوم وردهاا يوم وردهاا يوم وردها««««((((

ٔاي يسقي ٔالباهنا املرة، يعين اليوم ا�ي ترد فيه املاء يعين يسقي ٔاي يسقي ٔالباهنا املرة، يعين اليوم ا�ي ترد فيه املاء يعين يسقي ٔاي يسقي ٔالباهنا املرة، يعين اليوم ا�ي ترد فيه املاء يعين يسقي ٔاي يسقي ٔالباهنا املرة، يعين اليوم ا�ي ترد فيه املاء يعين يسقي : : : : قال إالمام الطييبقال إالمام الطييبقال إالمام الطييبقال إالمام الطييب
ن حيلن حيلن حيلن حيلهبهبهبهبا يوم رشهبا املاء دون غـريه لـا يوم رشهبا املاء دون غـريه لـا يوم رشهبا املاء دون غـريه لـا يوم رشهبا املاء دون غـريه لـئئئئال يلحقهـا مـشقة العطـال يلحقهـا مـشقة العطـال يلحقهـا مـشقة العطـال يلحقهـا مـشقة العطـشششش    الناس مهنا، وقيل أ الناس مهنا، وقيل أ الناس مهنا، وقيل أ الناس مهنا، وقيل أ 

        . . . . ومشقة احللبومشقة احللبومشقة احللبومشقة احللب

 يؤىت بصاحب إالبل ويلقى يف ٔارض  يؤىت بصاحب إالبل ويلقى يف ٔارض  يؤىت بصاحب إالبل ويلقى يف ٔارض  يؤىت بصاحب إالبل ويلقى يف ٔارض ) ) ) ) » » » » ٕاال ٕاذا اكن يوم القيامة بطح لها بقاع قرقرٕاال ٕاذا اكن يوم القيامة بطح لها بقاع قرقرٕاال ٕاذا اكن يوم القيامة بطح لها بقاع قرقرٕاال ٕاذا اكن يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر««««((((
        ....مسـتويةمسـتويةمسـتويةمسـتوية

        . . . . ٔاعظم ما اكنت عنده من العدد والهئاعظم ما اكنت عنده من العدد والهئاعظم ما اكنت عنده من العدد والهئاعظم ما اكنت عنده من العدد والهيئئئئةةةة) ) ) ) »»»»ٔاوفر ما اكنتٔاوفر ما اكنتٔاوفر ما اكنتٔاوفر ما اكنت««««((((

 مـر عليـه ٔاوالهـا ٔاعيـد عليـه  مـر عليـه ٔاوالهـا ٔاعيـد عليـه  مـر عليـه ٔاوالهـا ٔاعيـد عليـه  مـر عليـه ٔاوالهـا ٔاعيـد عليـه فصيال واحدا تطأه بأخفافهـا وتعـضه بأفواههـا لكـامفصيال واحدا تطأه بأخفافهـا وتعـضه بأفواههـا لكـامفصيال واحدا تطأه بأخفافهـا وتعـضه بأفواههـا لكـامفصيال واحدا تطأه بأخفافهـا وتعـضه بأفواههـا لكـام««««((((
 هذا هو املـال ا�ي كنـت  هذا هو املـال ا�ي كنـت  هذا هو املـال ا�ي كنـت  هذا هو املـال ا�ي كنـت متمتمتمتـسك ـسك ـسك ـسك ))))»»»»ٔاخراها يف يوم اكن مقداره مخسني ٔالف سـنةٔاخراها يف يوم اكن مقداره مخسني ٔالف سـنةٔاخراها يف يوم اكن مقداره مخسني ٔالف سـنةٔاخراها يف يوم اكن مقداره مخسني ٔالف سـنة

        . . . . فيه وال تريد ٔان فيه وال تريد ٔان فيه وال تريد ٔان فيه وال تريد ٔان ختختختخترج منه الزاكة تعذب به والعياذ ()رج منه الزاكة تعذب به والعياذ ()رج منه الزاكة تعذب به والعياذ ()رج منه الزاكة تعذب به والعياذ ()

وقيل ½ رسول هللا فالبقر والغوقيل ½ رسول هللا فالبقر والغوقيل ½ رسول هللا فالبقر والغوقيل ½ رسول هللا فالبقر والغمنمنمنمن قال وال صاحب بقر وال  قال وال صاحب بقر وال  قال وال صاحب بقر وال  قال وال صاحب بقر وال غمنغمنغمنغمن ال يؤدي مهنا حقها  ال يؤدي مهنا حقها  ال يؤدي مهنا حقها  ال يؤدي مهنا حقها ««««((((
ها بقاع قرقر وال يفقد مهنا شيئا ليس فهيا عفـصاء وال ها بقاع قرقر وال يفقد مهنا شيئا ليس فهيا عفـصاء وال ها بقاع قرقر وال يفقد مهنا شيئا ليس فهيا عفـصاء وال ها بقاع قرقر وال يفقد مهنا شيئا ليس فهيا عفـصاء وال ٕاال ٕاذا اكن يوم القيامة بطح ل ٕاال ٕاذا اكن يوم القيامة بطح ل ٕاال ٕاذا اكن يوم القيامة بطح ل ٕاال ٕاذا اكن يوم القيامة بطح ل 

يتيتيتيت هذه الغ هذه الغ هذه الغ هذه الغمنمنمنمن والبقر اكم� ممك� ليس فهيا عقساء يعين  والبقر اكم� ممك� ليس فهيا عقساء يعين  والبقر اكم� ممك� ليس فهيا عقساء يعين  والبقر اكم� ممك� ليس فهيا عقساء يعين ) ) ) ) »»»»جلحاء وال عضباءجلحاء وال عضباءجلحاء وال عضباءجلحاء وال عضباء يعين تأيعين تأيعين تأيعين تأ
ملتوية القرن وال جلحاء ٔاي ال قرن لها، وال عضباء ٔاي قرهنا مكسور، اكم� ممك� ملتوية القرن وال جلحاء ٔاي ال قرن لها، وال عضباء ٔاي قرهنا مكسور، اكم� ممك� ملتوية القرن وال جلحاء ٔاي ال قرن لها، وال عضباء ٔاي قرهنا مكسور، اكم� ممك� ملتوية القرن وال جلحاء ٔاي ال قرن لها، وال عضباء ٔاي قرهنا مكسور، اكم� ممك� 

        ....وقروهنا وفريةوقروهنا وفريةوقروهنا وفريةوقروهنا وفرية

ظظظظالفها لكام مالفها لكام مالفها لكام مالفها لكام م««««(((( ر عليه ٔاوالها ُرد عليـه ٔاخراهـا يف يـوم اكن ر عليه ٔاوالها ُرد عليـه ٔاخراهـا يف يـوم اكن ر عليه ٔاوالها ُرد عليـه ٔاخراهـا يف يـوم اكن ر عليه ٔاوالها ُرد عليـه ٔاخراهـا يف يـوم اكن تنطحه بقروهنا وتطأه بأتنطحه بقروهنا وتطأه بأتنطحه بقروهنا وتطأه بأتنطحه بقروهنا وتطأه بأ
مقداره مخسني ٔالف سـنة حىت يُقمقداره مخسني ٔالف سـنة حىت يُقمقداره مخسني ٔالف سـنة حىت يُقمقداره مخسني ٔالف سـنة حىت يُقىضىضىضىض بني العباد فريى سبي� ٕاما ٕاىل اجلنة وٕاما ٕاىل  بني العباد فريى سبي� ٕاما ٕاىل اجلنة وٕاما ٕاىل  بني العباد فريى سبي� ٕاما ٕاىل اجلنة وٕاما ٕاىل  بني العباد فريى سبي� ٕاما ٕاىل اجلنة وٕاما ٕاىل 

        . . . . »»»»النارالنارالنارالنار

من آ�ه هللا ماال فمل يؤد زاكته ممن آ�ه هللا ماال فمل يؤد زاكته ممن آ�ه هللا ماال فمل يؤد زاكته ممن آ�ه هللا ماال فمل يؤد زاكته مثثثثل : ل : ل : ل : ««««: : : : ويف احلديث الصحيح، يف حصيح البويف احلديث الصحيح، يف حصيح البويف احلديث الصحيح، يف حصيح البويف احلديث الصحيح، يف حصيح البخخخخارياريارياري
جشجشجشجشاع ثعبان : زبيبتان يعـين اع ثعبان : زبيبتان يعـين اع ثعبان : زبيبتان يعـين اع ثعبان : زبيبتان يعـين     ))))»»»»يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة جشجشجشجشاعا ٔاقرع : زبيبتان يطوقه يوم القيامةاعا ٔاقرع : زبيبتان يطوقه يوم القيامةاعا ٔاقرع : زبيبتان يطوقه يوم القيامةاعا ٔاقرع : زبيبتان يطوقه يوم القيامة
        نقطتان سوداء، دليل عىل شدة مسيته ووحشيته، نقطتان سوداء، دليل عىل شدة مسيته ووحشيته، نقطتان سوداء، دليل عىل شدة مسيته ووحشيته، نقطتان سوداء، دليل عىل شدة مسيته ووحشيته، 

        . . . .  ٔاي جانب الفم من ا�اخل ٔاي جانب الفم من ا�اخل ٔاي جانب الفم من ا�اخل ٔاي جانب الفم من ا�اخل))))»»»»مث يأخذ بلهزمتيه يعين شدقيهمث يأخذ بلهزمتيه يعين شدقيهمث يأخذ بلهزمتيه يعين شدقيهمث يأخذ بلهزمتيه يعين شدقيه««««((((
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ُ ِمـن ﴿﴿﴿﴿    مث يقول ٔا¼ ما� ٔاما كمث يقول ٔا¼ ما� ٔاما كمث يقول ٔا¼ ما� ٔاما كمث يقول ٔا¼ ما� ٔاما كزنزنزنزنك مث تال ك مث تال ك مث تال ك مث تال ««««(((( ýþلُوَن ِبَمـا آَ�ُمهُ ا ُ ِمـن َ ýþلُوَن ِبَمـا آَ�ُمهُ ا ُ ِمـن َ ýþلُوَن ِبَمـا آَ�ُمهُ ا ُ ِمـن َ ýþيَن يَْبخخخَخلُوَن ِبَمـا آَ�ُمهُ ا ِ ýا� ý يَن يَْبَ ِ ýا� ý يَن يَْبَ ِ ýا� ý يَن يَْبَ ِ ýا� ýَسنبنبنبَنب َسَوَال َحيْ َسَوَال َحيْ َسَوَال َحيْ َوَال َحيْ
 ý ý فَْضِ�ِ ُهَو َخْريًا ل ý فَْضِ�ِ ُهَو َخْريًا ل ý فَْضِ�ِ ُهَو َخْريًا ل لُوا ِبِه يَـْوَم الِقيَاَمـِة فَْضِ�ِ ُهَو َخْريًا ل ِ لُوا ِبِه يَـْوَم الِقيَاَمـِة َ ِ لُوا ِبِه يَـْوَم الِقيَاَمـِة َ ِ لُوا ِبِه يَـْوَم الِقيَاَمـِة َ قُوَن َما خبخبخبَخبِ ýُيَطو ýهُْم سـَ قُوَن َما  ل ýُيَطو ýهُْم سـَ قُوَن َما  ل ýُيَطو ýهُْم سـَ قُوَن َما  ل ýُيَطو ýهُْم سـَ DD ل DDِمـَرياثثثُث ُ ُ ُ     هُم بَْل ُهَو َرشهُم بَْل ُهَو َرشهُم بَْل ُهَو َرشهُم بَْل ُهَو َرش ِ ýþِِمـَرياَو ِ ýþِِمـَرياَو ِ ýþِِمـَرياَو ِ ýþَِو

ُ ِبَما تَْعَملُوَن َخِبريٌٌٌٌ     ýþِبَما تَْعَملُوَن َخِبريْرِض َوا ُ ýþِبَما تَْعَملُوَن َخِبريْرِض َوا ُ ýþِبَما تَْعَملُوَن َخِبريْرِض َوا ُ ýþْرِض َوا �� َمَواِت َواال�� ýَمَواِت َواالالس ýَمَواِت َواالالس ýَمَواِت َواالالس ý١٨٠١٨٠١٨٠١٨٠: : : : آل معرانآل معرانآل معرانآل معران    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    الس[[[[    «««« .( .( .( .(        

لك هذا عقـو(ت ملـانع الـزاكة وللك هذا عقـو(ت ملـانع الـزاكة وللك هذا عقـو(ت ملـانع الـزاكة وللك هذا عقـو(ت ملـانع الـزاكة ولالالالٔالسـف الـشديد اجلهـل بـأمور الـزاكة منتـرش بـني ٔسـف الـشديد اجلهـل بـأمور الـزاكة منتـرش بـني ٔسـف الـشديد اجلهـل بـأمور الـزاكة منتـرش بـني ٔسـف الـشديد اجلهـل بـأمور الـزاكة منتـرش بـني 

 يف دينه ٔان ي يف دينه ٔان ي يف دينه ٔان ي يف دينه ٔان يننننرش ٔامر وجوب الـزاكة رش ٔامر وجوب الـزاكة رش ٔامر وجوب الـزاكة رش ٔامر وجوب الـزاكة ����سلمني، �� جيب عىل من فقهه هللا سلمني، �� جيب عىل من فقهه هللا سلمني، �� جيب عىل من فقهه هللا سلمني، �� جيب عىل من فقهه هللا امل امل امل امل 
        ....ونصاهبا وحدها وكيف ونصاهبا وحدها وكيف ونصاهبا وحدها وكيف ونصاهبا وحدها وكيف ختختختخترج بني املسلمني حرج بني املسلمني حرج بني املسلمني حرج بني املسلمني حثثثثا هلم عىل ذ�ا هلم عىل ذ�ا هلم عىل ذ�ا هلم عىل ذ�

        ::::حمك �رك الصالة حمك �رك الصالة حمك �رك الصالة حمك �رك الصالة حجحجحجحجوداوداوداودا

مانع الزاكة مانع الزاكة مانع الزاكة مانع الزاكة حجحجحجحجودا، يعين هذا اكفر ودا، يعين هذا اكفر ودا، يعين هذا اكفر ودا، يعين هذا اكفر ككككجحد ٔاي يشء من ٔامور إالسالم، جيحده يعين جحد ٔاي يشء من ٔامور إالسالم، جيحده يعين جحد ٔاي يشء من ٔامور إالسالم، جيحده يعين جحد ٔاي يشء من ٔامور إالسالم، جيحده يعين 
        . . . . يقول ال يوجد يشء امسه زاكة ٔاساسايقول ال يوجد يشء امسه زاكة ٔاساسايقول ال يوجد يشء امسه زاكة ٔاساسايقول ال يوجد يشء امسه زاكة ٔاساسا

        .... �رك الصالة تاكسال �رك الصالة تاكسال �رك الصالة تاكسال �رك الصالة تاكسال حمك حمك حمك حمك

 ٔاهل العمل  فيه اكخـتالفهم يف بقيـة املبـاين أالربعـة  ٔاهل العمل  فيه اكخـتالفهم يف بقيـة املبـاين أالربعـة  ٔاهل العمل  فيه اكخـتالفهم يف بقيـة املبـاين أالربعـة  ٔاهل العمل  فيه اكخـتالفهم يف بقيـة املبـاين أالربعـة ففففاختلاختلاختلاختل�رك الزاكة تاكسال فهذا �رك الزاكة تاكسال فهذا �رك الزاكة تاكسال فهذا �رك الزاكة تاكسال فهذا 
        ....هل يكون مسمل ٔام خيرج من إالسالم بذ�هل يكون مسمل ٔام خيرج من إالسالم بذ�هل يكون مسمل ٔام خيرج من إالسالم بذ�هل يكون مسمل ٔام خيرج من إالسالم بذ�

 عىل ٔانه مسمل عاص ولكهنا كبرية من الكبائر اليت يعذب علهيا يف  عىل ٔانه مسمل عاص ولكهنا كبرية من الكبائر اليت يعذب علهيا يف  عىل ٔانه مسمل عاص ولكهنا كبرية من الكبائر اليت يعذب علهيا يف  عىل ٔانه مسمل عاص ولكهنا كبرية من الكبائر اليت يعذب علهيا يف ::::مجهور ٔاهل العملمجهور ٔاهل العملمجهور ٔاهل العملمجهور ٔاهل العمل
        ....ا�نيا واالٓخرة وعقوبته يف ا�نيا واالٓخرةا�نيا واالٓخرة وعقوبته يف ا�نيا واالٓخرةا�نيا واالٓخرة وعقوبته يف ا�نيا واالٓخرةا�نيا واالٓخرة وعقوبته يف ا�نيا واالٓخرة

ٓ     ٕا¼ٕا¼ٕا¼ٕا¼««««: : : :  قال قال قال قال���� النيب  النيب  النيب  النيب ::::وعقوبته يف ا�نياوعقوبته يف ا�نياوعقوبته يف ا�نياوعقوبته يف ا�نيا ٓ ا ٓ ا ٓ ا عقوبـة �رك عقوبـة �رك عقوبـة �رك عقوبـة �رك » » » » ها منـه هـو شـطر مـا:ها منـه هـو شـطر مـا:ها منـه هـو شـطر مـا:ها منـه هـو شـطر مـا:و و و و خـذخـذخـذخـذا
الزاكة يف ا�نيا ٕاهنا تؤخذ منه قهرا ونصف ما: ز½دة علهيا عقوبة :، يعين املفـالزاكة يف ا�نيا ٕاهنا تؤخذ منه قهرا ونصف ما: ز½دة علهيا عقوبة :، يعين املفـالزاكة يف ا�نيا ٕاهنا تؤخذ منه قهرا ونصف ما: ز½دة علهيا عقوبة :، يعين املفـالزاكة يف ا�نيا ٕاهنا تؤخذ منه قهرا ونصف ما: ز½دة علهيا عقوبة :، يعين املفـرترترترتض ض ض ض 
ٔان الرشع حيمك وفيه واحد عنده مال وال يريـد ٔان خيـرج زاكتـه، تؤخـذ الـزاكة منـه ٔان الرشع حيمك وفيه واحد عنده مال وال يريـد ٔان خيـرج زاكتـه، تؤخـذ الـزاكة منـه ٔان الرشع حيمك وفيه واحد عنده مال وال يريـد ٔان خيـرج زاكتـه، تؤخـذ الـزاكة منـه ٔان الرشع حيمك وفيه واحد عنده مال وال يريـد ٔان خيـرج زاكتـه، تؤخـذ الـزاكة منـه 

        ....:، عىل :، عىل :، عىل :، عىل خبخبخبخب� حبق الفقراء� حبق الفقراء� حبق الفقراء� حبق الفقراءويعاقب بأخذ نصف ما:، عقوبة ويعاقب بأخذ نصف ما:، عقوبة ويعاقب بأخذ نصف ما:، عقوبة ويعاقب بأخذ نصف ما:، عقوبة 

واملاكن ا�ي يؤدي أالواملاكن ا�ي يؤدي أالواملاكن ا�ي يؤدي أالواملاكن ا�ي يؤدي أالغغغغنياء فيه الزاكة حبق ويدفعوهنا ملن يـسـتحق، قلـام نياء فيه الزاكة حبق ويدفعوهنا ملن يـسـتحق، قلـام نياء فيه الزاكة حبق ويدفعوهنا ملن يـسـتحق، قلـام نياء فيه الزاكة حبق ويدفعوهنا ملن يـسـتحق، قلـام جتجتجتجتـد فيـه ـد فيـه ـد فيـه ـد فيـه 
ى السهوى السهوى السهوى السهوHHHH، كثري ، كثري ، كثري ، كثري  حمحمحمحمتاجا، يعين ٔامر الزاكة هذا من أالمور اليت تقتاجا، يعين ٔامر الزاكة هذا من أالمور اليت تقتاجا، يعين ٔامر الزاكة هذا من أالمور اليت تقتاجا، يعين ٔامر الزاكة هذا من أالمور اليت تقيضيضيضيض عىل الفقر مبنهت عىل الفقر مبنهت عىل الفقر مبنهت عىل الفقر مبنهتــــ
من املسلمني ربنا ٔامن املسلمني ربنا ٔامن املسلمني ربنا ٔامن املسلمني ربنا ٔاغغغغنامه وال يفقه الـزاكة وال يعـرف كيـف نامه وال يفقه الـزاكة وال يعـرف كيـف نامه وال يفقه الـزاكة وال يعـرف كيـف نامه وال يفقه الـزاكة وال يعـرف كيـف ختختختختـرج، مـهنم مـن يبـرج، مـهنم مـن يبـرج، مـهنم مـن يبـرج، مـهنم مـن يبخخخخـل ـل ـل ـل 

م من جيهل، فيظـل يتـصدق طـول العـام يقـول هـذا ٔا¼ ٔاخـرج صـدقة مـام من جيهل، فيظـل يتـصدق طـول العـام يقـول هـذا ٔا¼ ٔاخـرج صـدقة مـام من جيهل، فيظـل يتـصدق طـول العـام يقـول هـذا ٔا¼ ٔاخـرج صـدقة مـام من جيهل، فيظـل يتـصدق طـول العـام يقـول هـذا ٔا¼ ٔاخـرج صـدقة مـايليليليل، ، ، ، ومهنومهنومهنومهن
واملفواملفواملفواملفرترترترتض ال حيسب ما: وال يعرف املفض ال حيسب ما: وال يعرف املفض ال حيسب ما: وال يعرف املفض ال حيسب ما: وال يعرف املفرترترترتض خيرج ض خيرج ض خيرج ض خيرج مكمكمكمك عىل  عىل  عىل  عىل مكمكمكمك، وال يدفعـه ملـن، ٔالن ، وال يدفعـه ملـن، ٔالن ، وال يدفعـه ملـن، ٔالن ، وال يدفعـه ملـن، ٔالن 
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الزاكة املفالزاكة املفالزاكة املفالزاكة املفرترترترتض تدفع يف ٔاصناف ض تدفع يف ٔاصناف ض تدفع يف ٔاصناف ض تدفع يف ٔاصناف حمحمحمحمددة، الصدقة ددة، الصدقة ددة، الصدقة ددة، الصدقة جتجتجتجتوز عىل الغين والفقري، يعين ممكن وز عىل الغين والفقري، يعين ممكن وز عىل الغين والفقري، يعين ممكن وز عىل الغين والفقري، يعين ممكن 
 الزاكة ال تعطى ٕاال للفقري ٔابواب  الزاكة ال تعطى ٕاال للفقري ٔابواب  الزاكة ال تعطى ٕاال للفقري ٔابواب  الزاكة ال تعطى ٕاال للفقري ٔابواب يبقى واحد يبقى واحد يبقى واحد يبقى واحد غغغغين ؤاتصدق عليه ؤا¼ ٔاخذ ٔاجر، لكنين ؤاتصدق عليه ؤا¼ ٔاخذ ٔاجر، لكنين ؤاتصدق عليه ؤا¼ ٔاخذ ٔاجر، لكنين ؤاتصدق عليه ؤا¼ ٔاخذ ٔاجر، لكن

        . . . .  فهذا أالمر مما كرث فيه اجلهل والعياذ () فهذا أالمر مما كرث فيه اجلهل والعياذ () فهذا أالمر مما كرث فيه اجلهل والعياذ () فهذا أالمر مما كرث فيه اجلهل والعياذ ()----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل----حمحمحمحمددة حددها هللا ددة حددها هللا ددة حددها هللا ددة حددها هللا 

        ::::بعد ذ� تلكم عن الصيام، قالبعد ذ� تلكم عن الصيام، قالبعد ذ� تلكم عن الصيام، قالبعد ذ� تلكم عن الصيام، قال

��(����(����(����(��        

         والرابع الصيام فامسع واتبع والرابع الصيام فامسع واتبع والرابع الصيام فامسع واتبع والرابع الصيام فامسع واتبع

        واخلامس احلج عىل من يسـتطيعواخلامس احلج عىل من يسـتطيعواخلامس احلج عىل من يسـتطيعواخلامس احلج عىل من يسـتطيع

        ن أالوامر والنوايهن أالوامر والنوايهن أالوامر والنوايهن أالوامر والنوايهمث بعد ذ� تلكم عن ٔامور تدخل يف مسمى إالميان وإالسالم ممث بعد ذ� تلكم عن ٔامور تدخل يف مسمى إالميان وإالسالم ممث بعد ذ� تلكم عن ٔامور تدخل يف مسمى إالميان وإالسالم ممث بعد ذ� تلكم عن ٔامور تدخل يف مسمى إالميان وإالسالم م

ْعَرُضوا َعْنُه َوقَالُوا لَنَا ْعَرُضوا َعْنُه َوقَالُوا لَنَا ْعَرُضوا َعْنُه َوقَالُوا لَنَا ْعَرُضوا َعْنُه َوقَالُوا لَنَا ﴿﴿﴿﴿    التربي من ٔاعامل ٔاهل الفساد، التربي من ٔاعامل ٔاهل الفساد، التربي من ٔاعامل ٔاهل الفساد، التربي من ٔاعامل ٔاهل الفساد، : : : :  مفهنا م مفهنا م مفهنا م مفهنا مثثثثالً الً الً الً  �� ýْغَو ا�� ُعوا الل ýْغَو اَذا َمسِ ُعوا الل ýْغَو اَذا َمسِ ُعوا الل ýْغَو اَذا َمسِ ُعوا الل َذا َمسِ
�� ��
َواَواَواَوا

ٌٌ عَلَْيُمكْ َال نَبْتَِغي اجلَاِهِلنيَ  عَلَْيُمكْ َال نَبْتَِغي اجلَاِهِلنيَ  عَلَْيُمكْ َال نَبْتَِغي اجلَاِهِلنيَ  عَلَْيُمكْ َال نَبْتَِغي اجلَاِهِلنيَ  الُُمكْ َسالٌمٌ الُُمكْ َسالمْمعَ الُُمكْ َسالمْمعَ الُُمكْ َسالمْمعَ ْمعَ �� الُنَا َولَُمكْ ا�� الُنَا َولَُمكْ اْمعَ الُنَا َولَُمكْ اْمعَ الُنَا َولَُمكْ اْمعَ ْمعَ ��         ....    ]]]]٥٥٥٥٥٥٥٥: : : : القصصالقصصالقصصالقصص    [[[[        ﴾﴾﴾﴾    اااا��

يـَن ﴿﴿﴿﴿    : : : : اجلهل مبث�، قال تعـاىلاجلهل مبث�، قال تعـاىلاجلهل مبث�، قال تعـاىلاجلهل مبث�، قال تعـاىلالتواضع وعدم املقاب� (لسوء ورد التواضع وعدم املقاب� (لسوء ورد التواضع وعدم املقاب� (لسوء ورد التواضع وعدم املقاب� (لسوء ورد  ِ ýِن ا� ْمحَ ýيـَن َوِعَبـاُد الـر ِ ýِن ا� ْمحَ ýيـَن َوِعَبـاُد الـر ِ ýِن ا� ْمحَ ýيـَن َوِعَبـاُد الـر ِ ýِن ا� ْمحَ ýَوِعَبـاُد الـر
ُُم اجلَـاِهلُوَن قَـالُوا َسـالماً  ُُم اجلَـاِهلُوَن قَـالُوا َسـالماً َ ُُم اجلَـاِهلُوَن قَـالُوا َسـالماً َ َذا َخاَطَذا َخاَطَذا َخاَطَذا َخاَطهبهبهبَهبُُم اجلَـاِهلُوَن قَـالُوا َسـالماً َ

�� ��
ْرِض َهْوً¼ َواْرِض َهْوً¼ َواْرِض َهْوً¼ َواْرِض َهْوً¼ َوا �� ، ، ، ،     ]]]]٦٣٦٣٦٣٦٣: : : : الفرقـانالفرقـانالفرقـانالفرقـان    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    يَْمُشوَن عََىل االيَْمُشوَن عََىل االيَْمُشوَن عََىل االيَْمُشوَن عََىل اال��

ýداً َوِقيَاماً ﴿﴿﴿﴿    : : : : ؤايضا القيام، قالؤايضا القيام، قالؤايضا القيام، قالؤايضا القيام، قال ýداً َوِقيَاماً ُ ýداً َوِقيَاماً ُ ْم جسجسجسُجسýداً َوِقيَاماً ُ ِ ْم ِ ِ ْم ِ ِ ْم ِ ِ ِّّ يَن يَِبيُتوَن ِلَرّهبّ ِ ýيَن يَِبيُتوَن ِلَرهبَوا� ِ ýيَن يَِبيُتوَن ِلَرهبَوا� ِ ýيَن يَِبيُتوَن ِلَرهبَوا� ِ ýالب الب الب البخخخخلللل، ذم، ذم، ذم، ذم    ]]]]    ٦٤٦٤٦٤٦٤:  :  :  :  الفرقانالفرقانالفرقانالفرقان    [[[[        ﴾﴾﴾﴾    َوا�  : : : :
وا َوَاكَن بَـْنيَ َذِ�َ قََوامـاً ﴿﴿﴿﴿     ُ وا َوَاكَن بَـْنيَ َذِ�َ قََوامـاً ُ ُ وا َوَاكَن بَـْنيَ َذِ�َ قََوامـاً ُ ُ وا َوَاكَن بَـْنيَ َذِ�َ قََوامـاً ُ نَفُقوا لَْم يُْرسِفُوا َولَـْم يَْقـنَفُقوا لَْم يُْرسِفُوا َولَـْم يَْقـنَفُقوا لَْم يُْرسِفُوا َولَـْم يَْقـنَفُقوا لَْم يُْرسِفُوا َولَـْم يَْقـرترترتُرتُ �� َذا اَذا اَذا اَذا ا��

�� ��
يَن ا ِ ýيَن اَوا� ِ ýيَن اَوا� ِ ýيَن اَوا� ِ ý٦٧٦٧٦٧٦٧: : : : الفرقـانالفرقـانالفرقـانالفرقـان    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    َوا�[[[[     ، ، ، ،

نـَساَن ُخِلـَق َهلُوعـًا نـَساَن ُخِلـَق َهلُوعـًا نـَساَن ُخِلـَق َهلُوعـًا نـَساَن ُخِلـَق َهلُوعـًا ﴿﴿﴿﴿    : : : : كذ� ق� الصرب هذه املنايه، قال تعـاىلكذ� ق� الصرب هذه املنايه، قال تعـاىلكذ� ق� الصرب هذه املنايه، قال تعـاىلكذ� ق� الصرب هذه املنايه، قال تعـاىل
�� ��
نý االنý االنý االنý اال �� ��

ُه ****    اااا ýُه َذا َمـس ýُه َذا َمـس ýُه َذا َمـس ýَذا َمـس
�� ��
اااا

LL َجُزوعًا  َجُزوعًا  َجُزوعًا  َجُزوعًا  LL ýالرشýالرشýالرشýُه اخلَْريُ ****    الرش ýُه اخلَْريُ َذا َمس ýُه اخلَْريُ َذا َمس ýُه اخلَْريُ َذا َمس ýَذا َمس
�� ��
        ....    ]]]]٢٢٢٢١١١١    ----١٩١٩١٩١٩:  :  :  :  املعارجاملعارجاملعارجاملعارج    [[[[    ﴾﴾﴾﴾     َمنُوعاً  َمنُوعاً  َمنُوعاً  َمنُوعاً َواَواَواَوا

ـْن عَـَذاِب ﴿﴿﴿﴿    : : : :  هذا من أالمور املـأمور هبـا هذا من أالمور املـأمور هبـا هذا من أالمور املـأمور هبـا هذا من أالمور املـأمور هبـا����اخلوف من عذاب هللا اخلوف من عذاب هللا اخلوف من عذاب هللا اخلوف من عذاب هللا  ـْن عَـَذاِب ِ ـْن عَـَذاِب ِ ـْن عَـَذاِب ِ ِّّ يـَن ُمه ّمّ ِ ýيـَن ُمه مَوا� ِ ýيـَن ُمه مَوا� ِ ýيـَن ُمه مَوا� ِ ýَوا�
ْشِفُقونَ ْشِفُقونَ ْشِفُقونَ ْشِفُقونَ  LL LLم م ِ م مِ ِ م مِ ِ م مِ ِ ِّّ         ....    ]]]]٢٢٢٢٧٧٧٧: : : : املعارجاملعارجاملعارجاملعارج    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    َرهبَرهبَرهبَرّهبّ

ــوَن ٔايــًضا كــذ� اخلــشوع يف الــصالة، ﴿ٔايــًضا كــذ� اخلــشوع يف الــصالة، ﴿ٔايــًضا كــذ� اخلــشوع يف الــصالة، ﴿ٔايــًضا كــذ� اخلــشوع يف الــصالة، ﴿ ــوَن فْلَــَح املُْؤِمنُ ــوَن فْلَــَح املُْؤِمنُ ــوَن فْلَــَح املُْؤِمنُ فْلَــَح املُْؤِمنُ �� ــْد ا�� ــْد اقَ ــْد اقَ ــْد اقَ ْم ****    قَ ِ ْم ِ ِ ْم ِ ِ ْم ِ ــَن ُمهْ ِيف َصــالهتهتهتِهتِ ي ِ ýــَن ُمهْ ِيف َصــالا� ي ِ ýــَن ُمهْ ِيف َصــالا� ي ِ ýــَن ُمهْ ِيف َصــالا� ي ِ ýا�
، ٕاىل غــري ذ� مــن أالمــور كثــرية مــن املــأمورات ، ٕاىل غــري ذ� مــن أالمــور كثــرية مــن املــأمورات ، ٕاىل غــري ذ� مــن أالمــور كثــرية مــن املــأمورات ، ٕاىل غــري ذ� مــن أالمــور كثــرية مــن املــأمورات ]]]]٢٢٢٢، ، ، ، ١١١١: : : : املؤمنــوناملؤمنــوناملؤمنــوناملؤمنــون    [[[[﴾﴾﴾﴾َخاِشــُعونَ َخاِشــُعونَ َخاِشــُعونَ َخاِشــُعونَ 
        ....واملهنياتواملهنياتواملهنياتواملهنيات

وآ½ت القرآن يف هذا الباب كثرية وشهرية ال وآ½ت القرآن يف هذا الباب كثرية وشهرية ال وآ½ت القرآن يف هذا الباب كثرية وشهرية ال وآ½ت القرآن يف هذا الباب كثرية وشهرية ال ختختختختفى بـل القـرآن لكـه يف تقريـر فى بـل القـرآن لكـه يف تقريـر فى بـل القـرآن لكـه يف تقريـر فى بـل القـرآن لكـه يف تقريـر : (: (: (: (قالقالقالقال
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ا�ين من فاا�ين من فاا�ين من فاا�ين من فاحتحتحتحتته ٕاىل خاته ٕاىل خاته ٕاىل خاته ٕاىل خامتمتمتمتته دعوة وبشارة ملن ونذارة ؤامر وهنيا وخربا لكـه ال خيـرج ته دعوة وبشارة ملن ونذارة ؤامر وهنيا وخربا لكـه ال خيـرج ته دعوة وبشارة ملن ونذارة ؤامر وهنيا وخربا لكـه ال خيـرج ته دعوة وبشارة ملن ونذارة ؤامر وهنيا وخربا لكـه ال خيـرج 
بشارة ملن اتبعه برضاء هللا واجلنة ٔاو نذارة ملن ٔابشارة ملن اتبعه برضاء هللا واجلنة ٔاو نذارة ملن ٔابشارة ملن اتبعه برضاء هللا واجلنة ٔاو نذارة ملن ٔابشارة ملن اتبعه برضاء هللا واجلنة ٔاو نذارة ملن ٔاىبىبىبىب     ٔاو  ٔاو  ٔاو  ٔاو ٕاليهٕاليهٕاليهٕاليهعن شأن ا�ين ٕاما دعوة عن شأن ا�ين ٕاما دعوة عن شأن ا�ين ٕاما دعوة عن شأن ا�ين ٕاما دعوة 

 ٔاو ٔامر برشائعه ٔاصولها وفروعها وآداهبا ؤاحاكم  ٔاو ٔامر برشائعه ٔاصولها وفروعها وآداهبا ؤاحاكم  ٔاو ٔامر برشائعه ٔاصولها وفروعها وآداهبا ؤاحاكم  ٔاو ٔامر برشائعه ٔاصولها وفروعها وآداهبا ؤاحاكم االٓخرةاالٓخرةاالٓخرةاالٓخرةعنه من خزي ا�نيا وعذاب عنه من خزي ا�نيا وعذاب عنه من خزي ا�نيا وعذاب عنه من خزي ا�نيا وعذاب 
لك مهنا ٔاو هنيا عن نواقضه مجيعه ٔاو نواقلك مهنا ٔاو هنيا عن نواقضه مجيعه ٔاو نواقلك مهنا ٔاو هنيا عن نواقضه مجيعه ٔاو نواقلك مهنا ٔاو هنيا عن نواقضه مجيعه ٔاو نواقضضضض ش ش ش شئئئئ مهنا ٔاو ما يوجب ٔاد مهنا ٔاو ما يوجب ٔاد مهنا ٔاو ما يوجب ٔاد مهنا ٔاو ما يوجب ٔادىنىنىنىن خلل فيه  خلل فيه  خلل فيه  خلل فيه 

تأييـده يف تأييـده يف تأييـده يف تأييـده يف ٔاو يف شٔاو يف شٔاو يف شٔاو يف شئئئئ من رشائعه ٔاو خربا عن نرص من جـاء بـه وصـدق وحفظـه و  من رشائعه ٔاو خربا عن نرص من جـاء بـه وصـدق وحفظـه و  من رشائعه ٔاو خربا عن نرص من جـاء بـه وصـدق وحفظـه و  من رشائعه ٔاو خربا عن نرص من جـاء بـه وصـدق وحفظـه و 
ي عهنـا ي عهنـا ي عهنـا ي عهنـا ))))ا�نياا�نياا�نياا�نيا  يعين يقول ٕان القرآن لكه ٕاما بيان أالمور املأمور هبـا ٔاو أالمـور املهنـ يعين يقول ٕان القرآن لكه ٕاما بيان أالمور املأمور هبـا ٔاو أالمـور املهنـ يعين يقول ٕان القرآن لكه ٕاما بيان أالمور املأمور هبـا ٔاو أالمـور املهنـ يعين يقول ٕان القرآن لكه ٕاما بيان أالمور املأمور هبـا ٔاو أالمـور املهنـــــ

        .... أالمور أالمور أالمور أالمورههههوجزاء من اتبع ذ� وعقاب من مل يتقيد هبذوجزاء من اتبع ذ� وعقاب من مل يتقيد هبذوجزاء من اتبع ذ� وعقاب من مل يتقيد هبذوجزاء من اتبع ذ� وعقاب من مل يتقيد هبذ

ٔاو خربا عام ٔاعـد هللا هلـم يف االٓخـرة مـن الفـوز والنعـمي والنجـاة مـن عـذاب ٔاو خربا عام ٔاعـد هللا هلـم يف االٓخـرة مـن الفـوز والنعـمي والنجـاة مـن عـذاب ٔاو خربا عام ٔاعـد هللا هلـم يف االٓخـرة مـن الفـوز والنعـمي والنجـاة مـن عـذاب ٔاو خربا عام ٔاعـد هللا هلـم يف االٓخـرة مـن الفـوز والنعـمي والنجـاة مـن عـذاب : (: (: (: (قالقالقالقال
ا�نيا وما ٔاح� هللا هبم مـن ا�نيا وما ٔاح� هللا هبم مـن ا�نيا وما ٔاح� هللا هبم مـن ا�نيا وما ٔاح� هللا هبم مـن غغغغـضبه ـضبه ـضبه ـضبه  من اسـتكرب عنه يف  من اسـتكرب عنه يف  من اسـتكرب عنه يف  من اسـتكرب عنه يف هالكهالكهالكهالكإ إ إ إ اجلحمي ٔاو خربا عن اجلحمي ٔاو خربا عن اجلحمي ٔاو خربا عن اجلحمي ٔاو خربا عن 

عاجال من اخلسف واملسخ والقذف وغري ذ� وما ٔاعده هلم يف االٓخرة من العذاب عاجال من اخلسف واملسخ والقذف وغري ذ� وما ٔاعده هلم يف االٓخرة من العذاب عاجال من اخلسف واملسخ والقذف وغري ذ� وما ٔاعده هلم يف االٓخرة من العذاب عاجال من اخلسف واملسخ والقذف وغري ذ� وما ٔاعده هلم يف االٓخرة من العذاب 
        ....) ) ) ) والعقاب وما فاوالعقاب وما فاوالعقاب وما فاوالعقاب وما فاهتهتهتهتم وحرموه من الثواب وغري ذ�م وحرموه من الثواب وغري ذ�م وحرموه من الثواب وغري ذ�م وحرموه من الثواب وغري ذ�

ٔايــًضا املــأمور هبــا ٔاىت هبــذه أالحاديــث وهــذه االٓ½ت ليــد� عــىل ٔان ٔايــًضا املــأمور هبــا ٔاىت هبــذه أالحاديــث وهــذه االٓ½ت ليــد� عــىل ٔان ٔايــًضا املــأمور هبــا ٔاىت هبــذه أالحاديــث وهــذه االٓ½ت ليــد� عــىل ٔان ٔايــًضا املــأمور هبــا ٔاىت هبــذه أالحاديــث وهــذه االٓ½ت ليــد� عــىل ٔان     مــن أالمــورمــن أالمــورمــن أالمــورمــن أالمــور
ٔالراكن امخلـسة وٕان اكنـت هـذه ٔامعـدة ا�يـن ٔالراكن امخلـسة وٕان اكنـت هـذه ٔامعـدة ا�يـن ٔالراكن امخلـسة وٕان اكنـت هـذه ٔامعـدة ا�يـن ٔالراكن امخلـسة وٕان اكنـت هـذه ٔامعـدة ا�يـن إالسالم ٔاوسـع مـن املبـاين أالربعـة واإالسالم ٔاوسـع مـن املبـاين أالربعـة واإالسالم ٔاوسـع مـن املبـاين أالربعـة واإالسالم ٔاوسـع مـن املبـاين أالربعـة وا

        . . . . ؤاصو: ٕاال ٔان إالسالم ٔاوسع من ذ�ؤاصو: ٕاال ٔان إالسالم ٔاوسع من ذ�ؤاصو: ٕاال ٔان إالسالم ٔاوسع من ذ�ؤاصو: ٕاال ٔان إالسالم ٔاوسع من ذ�

إالميان بضع وسـبعون شعبة فأعالها قـول ال ٕا: ٕاال هللا إالميان بضع وسـبعون شعبة فأعالها قـول ال ٕا: ٕاال هللا إالميان بضع وسـبعون شعبة فأعالها قـول ال ٕا: ٕاال هللا إالميان بضع وسـبعون شعبة فأعالها قـول ال ٕا: ٕاال هللا ««««احلديث احلديث احلديث احلديث : (: (: (: (مفن ذ� ممفن ذ� ممفن ذ� ممفن ذ� مثثثثالً الً الً الً 
 فبني ٔان ٕاماطة أالذى  فبني ٔان ٕاماطة أالذى  فبني ٔان ٕاماطة أالذى  فبني ٔان ٕاماطة أالذى ) ) ) ) » » » » ؤاد¼ها ٕاماطة أالذى عن الطريق واحلياء شعبة من إالميانؤاد¼ها ٕاماطة أالذى عن الطريق واحلياء شعبة من إالميانؤاد¼ها ٕاماطة أالذى عن الطريق واحلياء شعبة من إالميانؤاد¼ها ٕاماطة أالذى عن الطريق واحلياء شعبة من إالميان

        ....ميانميانميانميانعن الطريق هذا من ا�ين ومن االٕ عن الطريق هذا من ا�ين ومن االٕ عن الطريق هذا من ا�ين ومن االٕ عن الطريق هذا من ا�ين ومن االٕ 

(يعوين عىل ٔان ال ترشكوا () شيئا وال ترسقوا وال تزنوا وال تقتلـوا (يعوين عىل ٔان ال ترشكوا () شيئا وال ترسقوا وال تزنوا وال تقتلـوا (يعوين عىل ٔان ال ترشكوا () شيئا وال ترسقوا وال تزنوا وال تقتلـوا (يعوين عىل ٔان ال ترشكوا () شيئا وال ترسقوا وال تزنوا وال تقتلـوا ««««: : : : ����وقو: وقو: وقو: وقو: ((((
ــديمك ؤارجلــمك وال تعــصوا يف  ــني ٔاي ــه ب ــديمك ؤارجلــمك وال تعــصوا يف ون ــني ٔاي ــه ب ــديمك ؤارجلــمك وال تعــصوا يف ون ــني ٔاي ــه ب ــديمك ؤارجلــمك وال تعــصوا يف ون ــني ٔاي ــه ب ــأتوا بهبهبهبهبتــان تفتــان تفتــان تفتــان تفرترترترتون ــأتوا ب مــن ٕامــالق وال ت ــأتوا ب مــن ٕامــالق وال ت ــأتوا ب مــن ٕامــالق وال ت ٔاوالدٔاوالدٔاوالدٔاوالدمكمكمكمك مــن ٕامــالق وال ت

ا�نيا ا�نيا ا�نيا ا�نيا     معروف مفن ويف منمك فأجره عىل هللا ومن ٔاصاب من ذ� شيئا فعوقب يفمعروف مفن ويف منمك فأجره عىل هللا ومن ٔاصاب من ذ� شيئا فعوقب يفمعروف مفن ويف منمك فأجره عىل هللا ومن ٔاصاب من ذ� شيئا فعوقب يفمعروف مفن ويف منمك فأجره عىل هللا ومن ٔاصاب من ذ� شيئا فعوقب يف
ذ� شيئا فسذ� شيئا فسذ� شيئا فسذ� شيئا فسرترترترته هللا فهو ٕاىل هللا ٕان شـاء عفـا عنـه ه هللا فهو ٕاىل هللا ٕان شـاء عفـا عنـه ه هللا فهو ٕاىل هللا ٕان شـاء عفـا عنـه ه هللا فهو ٕاىل هللا ٕان شـاء عفـا عنـه فهو كفارة : ومن ٔاصاب من فهو كفارة : ومن ٔاصاب من فهو كفارة : ومن ٔاصاب من فهو كفارة : ومن ٔاصاب من 

        ). ). ). ). »»»»وٕان شاء عاقبةوٕان شاء عاقبةوٕان شاء عاقبةوٕان شاء عاقبة

ي ي ي ي  يتيتيتيت إالنسان (لصالة والصيام والزاكة واحلج بـل البـد ٔان ي إالنسان (لصالة والصيام والزاكة واحلج بـل البـد ٔان ي إالنسان (لصالة والصيام والزاكة واحلج بـل البـد ٔان ي إالنسان (لصالة والصيام والزاكة واحلج بـل البـد ٔان يننننهتـهتـهتـهتـــــ ؤايضا ال يكفي ٔان يأؤايضا ال يكفي ٔان يأؤايضا ال يكفي ٔان يأؤايضا ال يكفي ٔان يأ
        ....عن الرسقة والز¼ ؤالك احلرام وغري ذ�عن الرسقة والز¼ ؤالك احلرام وغري ذ�عن الرسقة والز¼ ؤالك احلرام وغري ذ�عن الرسقة والز¼ ؤالك احلرام وغري ذ�
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ي عهنــا قــو: ي عهنــا قــو: ي عهنــا قــو: ي عهنــا قــو: ((((ويف احلــديث ٔايــًضا ويف احلــديث ٔايــًضا ويف احلــديث ٔايــًضا ويف احلــديث ٔايــًضا  ســدوا وال ســدوا وال ســدوا وال ســدوا وال ااااال ال ال ال حتحتحتحت««««: : : : ����مــن بعــمــن بعــمــن بعــمــن بعــضضضض أالمــور املهنــ أالمــور املهنــ أالمــور املهنــ أالمــور املهنــــــ
يعـين يعـين يعـين يعـين ) ) ) ) »»»»ا وال تدابروا وال يبع بعضمك عىل بيع بعا وال تدابروا وال يبع بعضمك عىل بيع بعا وال تدابروا وال يبع بعضمك عىل بيع بعا وال تدابروا وال يبع بعضمك عىل بيع بعضضضض وكونوا عباد هللا ٕاخـوا¼ وكونوا عباد هللا ٕاخـوا¼ وكونوا عباد هللا ٕاخـوا¼ وكونوا عباد هللا ٕاخـوا¼تباتباتباتباغغغغضو ضو ضو ضو 

الوصف اجلامع يه إالخوة يف العبودية ٔان يكون املسلمون لكهم ٕاخوة من ٔاي ماكن الوصف اجلامع يه إالخوة يف العبودية ٔان يكون املسلمون لكهم ٕاخوة من ٔاي ماكن الوصف اجلامع يه إالخوة يف العبودية ٔان يكون املسلمون لكهم ٕاخوة من ٔاي ماكن الوصف اجلامع يه إالخوة يف العبودية ٔان يكون املسلمون لكهم ٕاخوة من ٔاي ماكن 
اكنوا وعىل ٔاي شاكنوا وعىل ٔاي شاكنوا وعىل ٔاي شاكنوا وعىل ٔاي شلكلكلكلك اكنوا ويف ٔاي هي اكنوا ويف ٔاي هي اكنوا ويف ٔاي هي اكنوا ويف ٔاي هيئئئئة اكنوا ة اكنوا ة اكنوا ة اكنوا غغغغنهيم فقري وزير نهيم فقري وزير نهيم فقري وزير نهيم فقري وزير غغغغفري ال يـفري ال يـفري ال يـفري ال يـرضرضرضرض طاملـا  طاملـا  طاملـا  طاملـا 

        . . . . ٔانه مسمل فهو ٔأانه مسمل فهو ٔأانه مسمل فهو ٔأانه مسمل فهو ٔاPPPP ؤا¼ ٔاخوه ؤا¼ ٔاخوه ؤا¼ ٔاخوه ؤا¼ ٔاخوه

 ٔاخو املسمل اليظلمه وال خيذ: وال حيقره التقـوى ههنـا ؤاشـار ٕاىل صـدره  ٔاخو املسمل اليظلمه وال خيذ: وال حيقره التقـوى ههنـا ؤاشـار ٕاىل صـدره  ٔاخو املسمل اليظلمه وال خيذ: وال حيقره التقـوى ههنـا ؤاشـار ٕاىل صـدره  ٔاخو املسمل اليظلمه وال خيذ: وال حيقره التقـوى ههنـا ؤاشـار ٕاىل صـدره املسملاملسملاملسملاملسمل««««((((
        ....) ) ) ) »»»»ثال} حبسب امرثال} حبسب امرثال} حبسب امرثال} حبسب امرئئئئ من الرش ٔان حيقر ٔاخاه املسمل من الرش ٔان حيقر ٔاخاه املسمل من الرش ٔان حيقر ٔاخاه املسمل من الرش ٔان حيقر ٔاخاه املسمل

ٔاي إالسـالم ٔاي إالسـالم ٔاي إالسـالم ٔاي إالسـالم  « « « «����حديث ٔايًضا حث عىل بعحديث ٔايًضا حث عىل بعحديث ٔايًضا حث عىل بعحديث ٔايًضا حث عىل بعضضضض أالمور أالخرى، ملـا ســ أالمور أالخرى، ملـا ســ أالمور أالخرى، ملـا ســ أالمور أالخرى، ملـا ســئئئئل النـيب ل النـيب ل النـيب ل النـيب 
        ).).).).»»»»خري قال ٔان تطعم الطعام وتقرٔا السالم عىل من عرفت ومن مل تعرفخري قال ٔان تطعم الطعام وتقرٔا السالم عىل من عرفت ومن مل تعرفخري قال ٔان تطعم الطعام وتقرٔا السالم عىل من عرفت ومن مل تعرفخري قال ٔان تطعم الطعام وتقرٔا السالم عىل من عرفت ومن مل تعرف

من حسن ٕاسالم املرء من حسن ٕاسالم املرء من حسن ٕاسالم املرء من حسن ٕاسالم املرء  « « « «���� ٔامر ي ٔامر ي ٔامر ي ٔامر يننننبغي للمسلمني التبغي للمسلمني التبغي للمسلمني التبغي للمسلمني التزنزنزنزنه عنه قو: ه عنه قو: ه عنه قو: ه عنه قو: حديث يدل عىلحديث يدل عىلحديث يدل عىلحديث يدل عىل
        ....) ) ) ) »»»»تركه ما ال يعنيهتركه ما ال يعنيهتركه ما ال يعنيهتركه ما ال يعنيه

إالنسان أالصل ال يتدخل فX ال يعنيه، فإالنسان عنده من أالمور الكإالنسان أالصل ال يتدخل فX ال يعنيه، فإالنسان عنده من أالمور الكإالنسان أالصل ال يتدخل فX ال يعنيه، فإالنسان عنده من أالمور الكإالنسان أالصل ال يتدخل فX ال يعنيه، فإالنسان عنده من أالمور الكثثثثري مما يشغ� ري مما يشغ� ري مما يشغ� ري مما يشغ� 
عن رعن رعن رعن رؤؤؤؤية الناس،ومن يية الناس،ومن يية الناس،ومن يية الناس،ومن يننننشغل بعيوب النـاس ال يـرى عيبـه، ومـن نظـر ٕاىل نفـسه شغل بعيوب النـاس ال يـرى عيبـه، ومـن نظـر ٕاىل نفـسه شغل بعيوب النـاس ال يـرى عيبـه، ومـن نظـر ٕاىل نفـسه شغل بعيوب النـاس ال يـرى عيبـه، ومـن نظـر ٕاىل نفـسه 

        . . . .  ما ي ما ي ما ي ما يننننبغي : بغي : بغي : بغي : ����نشغال ٕ(صالحهنشغال ٕ(صالحهنشغال ٕ(صالحهنشغال ٕ(صالحهوجد عند نفسه من التقصري واملعائبوجد عند نفسه من التقصري واملعائبوجد عند نفسه من التقصري واملعائبوجد عند نفسه من التقصري واملعائب

 ٔاي أالمور عالمة  ٔاي أالمور عالمة  ٔاي أالمور عالمة  ٔاي أالمور عالمة ))))»»»»ما إالسالمما إالسالمما إالسالمما إالسالم««««ويف حديث معرو بن عبسة قلت ½ رسول هللا ويف حديث معرو بن عبسة قلت ½ رسول هللا ويف حديث معرو بن عبسة قلت ½ رسول هللا ويف حديث معرو بن عبسة قلت ½ رسول هللا ((((
        . . . . إالسالمإالسالمإالسالمإالسالمعىل عىل عىل عىل 

 يعـين  يعـين  يعـين  يعـين ))))»»»»قال طيب الçم وٕاطعام الطعام فقلت ما إالميان قال الصرب والـسامحةقال طيب الçم وٕاطعام الطعام فقلت ما إالميان قال الصرب والـسامحةقال طيب الçم وٕاطعام الطعام فقلت ما إالميان قال الصرب والـسامحةقال طيب الçم وٕاطعام الطعام فقلت ما إالميان قال الصرب والـسامحة««««((((
        . . . . اااامكمكمكمكالسهوالسهوالسهوالسهوHHHH يف التعامل مسحا ٕاذا (ع ومسحا ٕاذا اش يف التعامل مسحا ٕاذا (ع ومسحا ٕاذا اش يف التعامل مسحا ٕاذا (ع ومسحا ٕاذا اش يف التعامل مسحا ٕاذا (ع ومسحا ٕاذا اشرترترترتى وٕاذا اقتى وٕاذا اقتى وٕاذا اقتى وٕاذا اقتىضىضىضىض ٔاي ٕاذا  ٔاي ٕاذا  ٔاي ٕاذا  ٔاي ٕاذا حتحتحتحت

 ٔافـضل  ٔافـضل  ٔافـضل  ٔافـضل ))))»»»»قلت ٔاي إالسالم ٔافـضل قـال مـن سـمل املـسلمون مـن لـسانه ويـدهقلت ٔاي إالسالم ٔافـضل قـال مـن سـمل املـسلمون مـن لـسانه ويـدهقلت ٔاي إالسالم ٔافـضل قـال مـن سـمل املـسلمون مـن لـسانه ويـدهقلت ٔاي إالسالم ٔافـضل قـال مـن سـمل املـسلمون مـن لـسانه ويـده««««((((
إالسالم من ٔابرز عالمات املسمل املسـتقمي ٔان يـسمل ٕاخوانـه املـسلمون مـن لـسانه إالسالم من ٔابرز عالمات املسمل املسـتقمي ٔان يـسمل ٕاخوانـه املـسلمون مـن لـسانه إالسالم من ٔابرز عالمات املسمل املسـتقمي ٔان يـسمل ٕاخوانـه املـسلمون مـن لـسانه إالسالم من ٔابرز عالمات املسمل املسـتقمي ٔان يـسمل ٕاخوانـه املـسلمون مـن لـسانه 

        . . . . ويده فال يسـويده فال يسـويده فال يسـويده فال يسـهبهبهبهبم وال يعيم وال يعيم وال يعيم وال يعيهبهبهبهبم وال يقول فهيم ما يؤذهيم وال يفعل ذ� بيده ٔايًضام وال يقول فهيم ما يؤذهيم وال يفعل ذ� بيده ٔايًضام وال يقول فهيم ما يؤذهيم وال يفعل ذ� بيده ٔايًضام وال يقول فهيم ما يؤذهيم وال يفعل ذ� بيده ٔايًضا

ديث وٕان اكن ضــعيف هبــذا ديث وٕان اكن ضــعيف هبــذا ديث وٕان اكن ضــعيف هبــذا ديث وٕان اكن ضــعيف هبــذا  احلــ احلــ احلــ احلــ))))»»»»قلــت ٔاي إالميــان ٔافــضل قــال خلــق حــسنقلــت ٔاي إالميــان ٔافــضل قــال خلــق حــسنقلــت ٔاي إالميــان ٔافــضل قــال خلــق حــسنقلــت ٔاي إالميــان ٔافــضل قــال خلــق حــسن««««((((
        . . . . السـياق ولكن : شواهد من ٔاحاديث ٔاخرىالسـياق ولكن : شواهد من ٔاحاديث ٔاخرىالسـياق ولكن : شواهد من ٔاحاديث ٔاخرىالسـياق ولكن : شواهد من ٔاحاديث ٔاخرى
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: : : :  يقـول يقـول يقـول يقـول����، النيب ، النيب ، النيب ، النيب  » » » »ٔامكل املؤمنني ٕاميا¼ ٔاحسـهنم خلقأامكل املؤمنني ٕاميا¼ ٔاحسـهنم خلقأامكل املؤمنني ٕاميا¼ ٔاحسـهنم خلقأامكل املؤمنني ٕاميا¼ ٔاحسـهنم خلقا« « « « : : : : احلديث ٔاخرجه الاحلديث ٔاخرجه الاحلديث ٔاخرجه الاحلديث ٔاخرجه الرترترترتمذيمذيمذيمذي
        ....»»»»ٔاقربمك مين مٔاقربمك مين مٔاقربمك مين مٔاقربمك مين مزنزنزنزنال يوم القيامة ٔاحاسـنمك ٔاخالقاال يوم القيامة ٔاحاسـنمك ٔاخالقاال يوم القيامة ٔاحاسـنمك ٔاخالقاال يوم القيامة ٔاحاسـنمك ٔاخالقا««««

من عبد هللا وحده من عبد هللا وحده من عبد هللا وحده من عبد هللا وحده .. .  .. .  .. .  .. .  ثالثالثالثالثثثث من فعلهن فقد طعم ٔاطعم إالميان من فعلهن فقد طعم ٔاطعم إالميان من فعلهن فقد طعم ٔاطعم إالميان من فعلهن فقد طعم ٔاطعم إالميان««««: : : :  يقول يقول يقول يقول����والنيب والنيب والنيب والنيب ((((
: : : : ويف آخر احلـديثويف آخر احلـديثويف آخر احلـديثويف آخر احلـديث» » » » أنه ال ٕا: ٕاال هو ؤاعطى زاكة ما: طيبة هبا نفسه يف لك عامأنه ال ٕا: ٕاال هو ؤاعطى زاكة ما: طيبة هبا نفسه يف لك عامأنه ال ٕا: ٕاال هو ؤاعطى زاكة ما: طيبة هبا نفسه يف لك عامأنه ال ٕا: ٕاال هو ؤاعطى زاكة ما: طيبة هبا نفسه يف لك عامبببب

    ) ) ) ) » » » » فقال رجل مفا تزكية املرء نفسه ½ رسول هللا قال ٔان يعمل ٔان هللا معه حيفقال رجل مفا تزكية املرء نفسه ½ رسول هللا قال ٔان يعمل ٔان هللا معه حيفقال رجل مفا تزكية املرء نفسه ½ رسول هللا قال ٔان يعمل ٔان هللا معه حيفقال رجل مفا تزكية املرء نفسه ½ رسول هللا قال ٔان يعمل ٔان هللا معه حيQQQQ اكن اكن اكن اكن««««
ا�ي هو إالحسان عبودية املراقبة، إالنسان لو اسـتحا�ي هو إالحسان عبودية املراقبة، إالنسان لو اسـتحا�ي هو إالحسان عبودية املراقبة، إالنسان لو اسـتحا�ي هو إالحسان عبودية املراقبة، إالنسان لو اسـتحرضرضرضرض ٔان هللا يراه ويسمعه يف  ٔان هللا يراه ويسمعه يف  ٔان هللا يراه ويسمعه يف  ٔان هللا يراه ويسمعه يف 

 كثري من مشالكه، لن يقع يف معصية ولـن تثقـل  كثري من مشالكه، لن يقع يف معصية ولـن تثقـل  كثري من مشالكه، لن يقع يف معصية ولـن تثقـل  كثري من مشالكه، لن يقع يف معصية ولـن تثقـل لك وقت ولك حني وهللا الحنلتلك وقت ولك حني وهللا الحنلتلك وقت ولك حني وهللا الحنلتلك وقت ولك حني وهللا الحنلت

        . . . . مممما�واا�واا�واا�وا : عىل  : عىل  : عىل  : عىل ����عليه طاعة طاملا ٔانه مسـتحعليه طاعة طاملا ٔانه مسـتحعليه طاعة طاملا ٔانه مسـتحعليه طاعة طاملا ٔانه مسـتحرضرضرضرض ر ر ر رؤؤؤؤية امل¾ اجلبار ية امل¾ اجلبار ية امل¾ اجلبار ية امل¾ اجلبار 

املـؤمن املـؤمن املـؤمن املـؤمن ««««: : : : احلديث ا�ي يدل عىل وجوب الاحلديث ا�ي يدل عىل وجوب الاحلديث ا�ي يدل عىل وجوب الاحلديث ا�ي يدل عىل وجوب الSSSSسك بـني املـؤمنني والتـآلف والـسك بـني املـؤمنني والتـآلف والـسك بـني املـؤمنني والتـآلف والـسك بـني املـؤمنني والتـآلف والـرترترترتاااامحمحمحمح

املؤمن يف املؤمن يف املؤمن يف املؤمن يف « « « « :  :  :  :  ����، وقو: ، وقو: ، وقو: ، وقو: » » » » ����للمؤمن اكلبللمؤمن اكلبللمؤمن اكلبللمؤمن اكلبننننيان يشد بعضه بعضا وشـبك بني ٔاصابعه يان يشد بعضه بعضا وشـبك بني ٔاصابعه يان يشد بعضه بعضا وشـبك بني ٔاصابعه يان يشد بعضه بعضا وشـبك بني ٔاصابعه 
يأمل املؤمن ٔالهل إالميان كام يأمل اجلسد ملا يف يأمل املؤمن ٔالهل إالميان كام يأمل اجلسد ملا يف يأمل املؤمن ٔالهل إالميان كام يأمل اجلسد ملا يف يأمل املؤمن ٔالهل إالميان كام يأمل اجلسد ملا يف     »»»»ان مبان مبان مبان مبزنHزنHزنHزنH الرٔاس من اجلسد الرٔاس من اجلسد الرٔاس من اجلسد الرٔاس من اجلسدٔاهل إالمئاهل إالمئاهل إالمئاهل إالمي

 املسلمني ويفر املسلمني ويفر املسلمني ويفر املسلمني ويفرحححح لفر لفر لفر لفرTTTTم وحيزن حلزهنم ويساعدمه م وحيزن حلزهنم ويساعدمه م وحيزن حلزهنم ويساعدمه م وحيزن حلزهنم ويساعدمه ٔالمرٔالمرٔالمرٔالمرالرٔاس، يالرٔاس، يالرٔاس، يالرٔاس، يننننبغي للمسمل ٔان هيمت بغي للمسمل ٔان هيمت بغي للمسمل ٔان هيمت بغي للمسمل ٔان هيمت 
        . . . . ويعاوهنم عىل ٔامورمهويعاوهنم عىل ٔامورمهويعاوهنم عىل ٔامورمهويعاوهنم عىل ٔامورمه

يعين مينـع يعين مينـع يعين مينـع يعين مينـع » » » » املؤمن ٔاخو املؤمن يكف عنه ضيعتهاملؤمن ٔاخو املؤمن يكف عنه ضيعتهاملؤمن ٔاخو املؤمن يكف عنه ضيعتهاملؤمن ٔاخو املؤمن يكف عنه ضيعته««««، ، ، ، »»»»املؤمن مرآه ٔاخيهاملؤمن مرآه ٔاخيهاملؤمن مرآه ٔاخيهاملؤمن مرآه ٔاخيه««««: : : : ����قو: قو: قو: قو: 
 من الضياع سواء اكن يف ٔامور املعا من الضياع سواء اكن يف ٔامور املعا من الضياع سواء اكن يف ٔامور املعا من الضياع سواء اكن يف ٔامور املعاشششش ٔاو يف ٔامور ا�ين، جيهتـد يف  ٔاو يف ٔامور ا�ين، جيهتـد يف  ٔاو يف ٔامور ا�ين، جيهتـد يف  ٔاو يف ٔامور ا�ين، جيهتـد يف تلفه وخسارتهتلفه وخسارتهتلفه وخسارتهتلفه وخسارته

ي ي ي ي  حفظ ما: عليه ويف حفظ دينه عليه وحفظ ا�ين يكون (ٔالمر (ملعـروف واحفظ ما: عليه ويف حفظ دينه عليه وحفظ ا�ين يكون (ٔالمر (ملعـروف واحفظ ما: عليه ويف حفظ دينه عليه وحفظ ا�ين يكون (ٔالمر (ملعـروف واحفظ ما: عليه ويف حفظ دينه عليه وحفظ ا�ين يكون (ٔالمر (ملعـروف واللللهنـهنـهنـهنـــــ
عن املنكر وٕاعانته عىل الطاعة وحيوطه من ورائه، يعين حيفظه ويصونه ويذب عنه عن املنكر وٕاعانته عىل الطاعة وحيوطه من ورائه، يعين حيفظه ويصونه ويذب عنه عن املنكر وٕاعانته عىل الطاعة وحيوطه من ورائه، يعين حيفظه ويصونه ويذب عنه عن املنكر وٕاعانته عىل الطاعة وحيوطه من ورائه، يعين حيفظه ويصونه ويذب عنه 

، ويف ، ويف ، ويف ، ويف »»»» ما حيب لنفسه ما حيب لنفسه ما حيب لنفسه ما حيب لنفسهال يؤمن ٔاحدال يؤمن ٔاحدال يؤمن ٔاحدال يؤمن ٔاحدمكمكمكمك حىت حيب ٔالخيه حىت حيب ٔالخيه حىت حيب ٔالخيه حىت حيب ٔالخيه««««: : : : ����بقدر الطاقة، وقو: بقدر الطاقة، وقو: بقدر الطاقة، وقو: بقدر الطاقة، وقو: 
هذا ليس (ملؤمن احلـق، املـؤمن هذا ليس (ملؤمن احلـق، املـؤمن هذا ليس (ملؤمن احلـق، املـؤمن هذا ليس (ملؤمن احلـق، املـؤمن » » » » ليس املؤمن ا�ي يشـبع وجاره جائعليس املؤمن ا�ي يشـبع وجاره جائعليس املؤمن ا�ي يشـبع وجاره جائعليس املؤمن ا�ي يشـبع وجاره جائع««««: : : : احلديثاحلديثاحلديثاحلديث

احلق ا�ي يسارع يف سد حاجة وخلل ٕاخوانه املؤمنني خصوصا القريبني منه سواء احلق ا�ي يسارع يف سد حاجة وخلل ٕاخوانه املؤمنني خصوصا القريبني منه سواء احلق ا�ي يسارع يف سد حاجة وخلل ٕاخوانه املؤمنني خصوصا القريبني منه سواء احلق ا�ي يسارع يف سد حاجة وخلل ٕاخوانه املؤمنني خصوصا القريبني منه سواء 

من ٔاعطى ) ومنع ) ؤاحب ) من ٔاعطى ) ومنع ) ؤاحب ) من ٔاعطى ) ومنع ) ؤاحب ) من ٔاعطى ) ومنع ) ؤاحب ) « « « « :  :  :  :   يقول يقول يقول يقول����قرابة القرابة القرابة القرابة الننننسب وقرابة املسكن، والنيب سب وقرابة املسكن، والنيب سب وقرابة املسكن، والنيب سب وقرابة املسكن، والنيب 
        ....»»»»ل ٕاميانهل ٕاميانهل ٕاميانهل ٕاميانهؤابغؤابغؤابغؤابغضضضض )، فقد اسـتمك )، فقد اسـتمك )، فقد اسـتمك )، فقد اسـتمك

اكنت هذه مج� من االٓ½ت وأالحاديث اليت تدل عىل ٔان وٕان اكنت ٔاراكن إالسالم اكنت هذه مج� من االٓ½ت وأالحاديث اليت تدل عىل ٔان وٕان اكنت ٔاراكن إالسالم اكنت هذه مج� من االٓ½ت وأالحاديث اليت تدل عىل ٔان وٕان اكنت ٔاراكن إالسالم اكنت هذه مج� من االٓ½ت وأالحاديث اليت تدل عىل ٔان وٕان اكنت ٔاراكن إالسالم 
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        . . . . مخسة ولكن هناك ٔامور ٔاخرى يمخسة ولكن هناك ٔامور ٔاخرى يمخسة ولكن هناك ٔامور ٔاخرى يمخسة ولكن هناك ٔامور ٔاخرى يننننبغي اسـتكاملها واستيعاهبابغي اسـتكاملها واستيعاهبابغي اسـتكاملها واستيعاهبابغي اسـتكاملها واستيعاهبا

        . . . .  املرة القادمة نتلكم عن إالميان املرة القادمة نتلكم عن إالميان املرة القادمة نتلكم عن إالميان املرة القادمة نتلكم عن إالميان----ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا----

        ....سـبحانك اللهم وحبمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا: ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك ؤاتوب ٕاليكسـبحانك اللهم وحبمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا: ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك ؤاتوب ٕاليكسـبحانك اللهم وحبمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا: ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك ؤاتوب ٕاليكسـبحانك اللهم وحبمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا: ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك ؤاتوب ٕاليك

ى اى اى اى ا         ....�رس الثاين ٔاختمك ٔام محمد الظن�رس الثاين ٔاختمك ٔام محمد الظن�رس الثاين ٔاختمك ٔام محمد الظن�رس الثاين ٔاختمك ٔام محمد الظن ا ا ا اننننهتهتهتهتــــ
    


